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الملخص:
ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا
الجامعية ،واستعراض نماذج لبعض الجامعات األمريكية في ىذا المجاؿ ،وذلؾ ُب ْغ َية اإلفادة
منيا في التوصؿ إلى آليات مقترحة يمكف اتباعيا بالجامعات المصرية (في ضوء ظروفيا
وامكاناتيا المتاحة) لتحسيف ممارساتيا في ىذا اإلطار .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمد البحث عمى
المنيج المقارف مف خالؿ االستعانة بأسموب دراسة الحالة والذي يتيح وصؼ الخبرة األمريكية في
مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية دراسة شمولية مستفيضة في إطار السياؽ الثقافي لممجتمع
األمريكي ،كما يفيد في دراسة حالة بعض الجامعات األمريكية (نموذج جامعة ميسوري في كولومبيا،
أمال في الوصوؿ إلى فيـ شامؿ ألنشطة وآليات وعممية
ونموذج جامعة تكساس في أوستف)ً ،

تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بالواليات المتحدة األمريكية .وقد سار البحث ،تحقيقاً ألىدافو ،وفقاً

لمخطوات التالية:

 الخطوة األولى :تحديد اإلطار العاـ لمبحث (مف خالؿ إلقاء الضوء عمى مشكمتو وىدفو
فضال عف تحديد لممصطمح الرئيس المستخدـ فيو).
وأىميتو ،ومنيجو ،حدوده وخطواتوً ،

 الخطوة الثانية :وصؼ وتحديد اإلطار الفكري لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية في ضوء األدبيات
التربوية المعاصرة.
 الخطوة الثالثة :وصؼ الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية في ضوء القوى
والعوامؿ الثقافية المؤثرة ،واستعراض نماذج لبعض الجامعات األمريكية.
 الخطوة الرابعة :وصؼ أىـ الجيود المصرية المبذولة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية.
 الخطوة الخامسة :طرح عدد مف اآلليات المقترحة التي يمكف أف تسيـ في تفعيؿ أنشطة تسويؽ
التكنولوجيا الجامعية بمصر في ضوء الخبرة األمريكية في ىذه المجاؿ ،وبما يتسؽ والسياؽ
الثقافي المصري.
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(Abstract)

American Experience in the Field of University Technology
Commercialization to Support Innovation, Serve Industry & Their
Potential Benefit in Egypt
The current research aims at studying the American experience in the field of
University Technology Commercialization to Support Innovation & Serve
Industry, and reviewing two models of American universities in this area (the University of
Texas model at Austin & the University of Missouri model in Colombia,), in order to benefit
from them in reaching some proposed mechanisms that can be followed in the Egyptian
Universities to improve their practices in this area (in the light of the available circumstances
and potentialities). To achieve this objective, Current research used the
comparative method (through the use of case study approach) and followed the
following procedural steps:
• The first step: defining the general framework of the research (through shedding light on
his problem, its Objective, importance, methodology, its limitations, as well as defining
the main term in the research).
• Step Two: identifying the intellectual framework for University Technology
Commercialization in the light of contemporary educational literature.
• Step Three: Describing of the American experience in the field of University
Technology Commercialization in the light of cultural factors, and reviewing
models of some American universities.
• Step Four: Describing of most important Egyptian efforts in the field of University
Technology Commercialization.
• Step Five: Providing some proposed mechanisms that can contribute to activate
University Technology Commercialization activities in Egypt in light of the
American experience in this field, and consistent with the Egyptian cultural context.
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مقدمة البحث ومبرراته:
يعد موضوع نقؿ المعرفة وتسويقيا مف الموضوعات الممحة عمى الساحة الدولية؛ إذ
إف التغيرات الجذرية التي يشيدىا العالـ في اآلونة األخيرة ،جعمتو يتجو أكثر مف أي وقت
مضى نحو االقتصاد المبني عمى المعرفة ،والذي تتعاظـ فيو قيمة األصوؿ المعرفية مقارنة
بقيمة المواد األولية .لقد أصبحت المعرفة المقياس الحقيقي لثروات الدوؿ؛ فمؤشرات التقدـ
ألي دولة يتحدد بمعدؿ نصيبيا مف المعرفة العممية واألفكار االبتكارية القابمة لمتطبيؽ
الصناعي ،ومدى توظيفيا لخدمة الصناعة والمجتمع .ويتأثر التطور العاـ ألي مجتمع بالنمو
فاعال في رفع المقدرة
دور
السريع في معدالت االكتشافات العممية واالبتكارات والتي تمعب ًا
ً
االقتصادية لمدوؿ .وتمثؿ التكنولوجيا أحد عناصر المعرفة األكثر ارتباطًا بالتنمية االقتصادية

واالجتماعية؛ حيث تتعاظـ أىمية المدخالت التكنولوجية في عمميات اإلنتاج والخدمات .ومف

نوعا مف الرفاىة العممية ،وانما بات
ثـ ،لـ يعد امتالؾ الدوؿ لمتكنولوجيا وتوطينيا ترفًا أو ً
حاسما في التقييـ السيادي لمدوؿ
عامال
عنصر
ًا
أساسيا لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ،و ً
ً
ً
وتحديد قدراتيا التنافسية.

ولقد أدركت األمـ المتقدمة أف البحث العممي ىو المدخؿ الرئيس لفيـ مختمؼ جوانب
الحياة ،وأف العموـ والتكنولوجيا واالبتكار ىي مف األعمدة الرئيسة التي تعتمد عمييا نيضتيا
في كؿ المجاالت؛ فتمؾ الدوؿ تحتؿ صدارة العالـ لكونيا تعتمد عمى البحث العممي واالبتكار
أساسا لتميزىا ورفاىة شعوبيا .ومف ثـ ،أضحت معظـ الدوؿ ،بصرؼ النظر عف
بوصفيما
ً
مال في الحفاظ عمى مكانتيا ،أو كمحاولة إليجاد
مستوى دخميا ،تراىف عمى البحث واالبتكار أ ً
موقع ليا عمى خريطة المنافسة العالمية في ظؿ بيئة شديدة التغير والتنافسية .وفي ىذا

اإلطار" ،كشؼ تقرير اليونسكو لمعموـ ٖٕٓٓ مف خالؿ رصد ما آلت إليو سياسات العموـ
كبير مف الدوؿ
عددا ًا
والتكنولوجيا في معظـ بمداف العالـ خالؿ األعواـ ٕٕٓٔٓٓٔ٘ -ـ أف ً
أصبحت تُ ْد ِمج بيف العموـ والتكنولوجيا واالبتكار في جدوؿ أعماليا لمتنمية الوطنية ،مف أجؿ
أيضا أف البحوث العممية باتت تُ ًم ِثؿ
اقتصاد أقؿ
ً
اعتمادا عمى المواد الخاـ .وقد أكد التقرير ً
س ِر ًعا لمتنمية االقتصادية ،وأداة بالغة األىمية في بناء مجتمعات أكثر استدام ًة "
ً
عامال ُم َ
(منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ.)ٜ ،ٕٓٔٛ ،

رئيسا مف أىـ أسباب تحقيؽ
سببا
ويعد االبتكار ،بوصفو محرًكا لالقتصاد لمعالميً ،
ً
الريادة االقتصادية لمواليات المتحدة األمريكية ،وأساس قوتيا التنافسية في االقتصاد العالمي.
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وليس أدؿ عمى ذلؾ مف أننا نجد الواليات المتحدة األمريكية قد جاءت ضمف الدوؿ التي
نجاحا بالعالـ في بيئة االبتكار التكنولوجي؛ فقد "احتمت
احتمت مرتبة متقدمة بيف الدوؿ األكثر
ً
عالميا (بعد سويس ار والسويد) بيف  ٕٜٔدولة وفقًا لمؤشر االبتكار العالمي لعاـ
المركز الثالث
ً
ٕٜٓٔـ" ) .(Dutta, Lanvin & Wunsch-Vincent, 2019, xxxivكما جاءت الواليات
المتحدة األمريكية "بالمرتبة الثانية (بعد سنغافورة) بيف ٔٗٔ دولة" وف ًقا لتقرير التنافسية

العالمية الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي في عاـ ٕٜٓٔـ

(Schwarb, 2019,

).585

ولعؿ ظيور الجامعات كفاعؿ رئيس في االقتصاد القائـ عمى المعرفة قد دفع بيا إلى
جنبا إلى جنب أنشطتيا التقميدية األخرى ،وشجع الجامعات عمى
تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ً
أف تصبح جامعات ريادية تدير االبتكار ضمف نموذج الحمزوف الثالثي triple helix
(الجامعة ،الصناعة ،الحكومة) ).)Gachie, 2019, 1; Ranga & Etzkowitz, 2013, 238

فمقد بات التحدي الحقيقي أماـ الجامعات المعاصرة في عصر االقتصاد المبني عمى المعرفة
يتمثؿ في دورىا القيادي لعمميات اإلبداع واالبتكار ،والمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية
واالجتماعية ) ،(Bercovitz & Feldmann, 2006, 175مف خالؿ المشاركة بشكؿ نشط في
أنشطة تسويؽ التكنولوجيا المستمدة مف األنشطة البحثية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات،
اقتصاديا (Dority, 2003,
والتي تسيـ في استثمار المعرفة المنتجة بالجامعة بطرؽ مفيدة
ً

).5

نظر
وتكتسب عممية تسويؽ التكنولوجيا الجامعية أىمية خاصة في عصرنا الحالي ًا
ربحا يساعد
الرتباطيا بتحويؿ مدخالت منظومة العموـ والتكنولوجيا إلى مخرجات ممموسة تدر ً

الجامعات عمى تمويؿ مشروعاتيا البحثية والتطويرية ) .(Thore, 2002, 5عالوةً عمى تحقيؽ
فوائد أخرى عديدة؛ فإلى جانب إضافة مميارات الدوالرات لالقتصاد ،ودعـ مئات اآلالؼ مف

س ِيـ في إنتاج شركات وصناعات جديدة،
فرص العمؿ ،فإف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ُي ْ
وفتح أسواؽ جديدة .واألىـ مف ذلؾ ،فإنو يس ِيـ في توفير منتجات ِ
وخ ْد َمات عالية الجودة
ُْ
تعمؿ عمى دعـ الرفاىية االجتماعية واالقتصادية ،وتحسيف نوعية الحياة بالنسبة ألفراد
المجتمع ) .(Khromov, 2013, 5ونتيجة لذلؾ أصبحت ميمة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
أحد األىداؼ الرئيسة لمجامعات في الوقت الحاضر ،وأصبحت الجامعات المعاصرة في جميع
الم ْنتَ َجة بيا إلى السوؽ ،لتعزيز
أنحاء العالـ تشارؾ عمى نحو متزايد في عمميات نقؿ المعرفة ُ
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النمو االقتصادي والتنمية اإلقميمية .(Gonzalez-Pernia, Kuechle & Pena-Legazkue,
)2013, 6

وبالنظر إلى حاؿ الجامعات األمريكية في ىذا الشأف ،نجدىا قد أصبحت نواةً لالبتكار

منذ صدور قانوف بيو دوؿ  Baye Dole Actفي عاـ ٜٓٔٛـ ،والذي سمح لمجامعات
باالحتفاظ بحقوؽ الممكية الفكرية لبراءات االختراع التي تنتجيا بتمويؿ فيدرالي ،وأتاح لمنظـ
الجامعية إمكانية ترخيص التكنولوجيا الجديدة وتسجيؿ براءات االختراع ،وجعؿ كؿ مف
الجامعة والصناعة شركاء في تسويؽ االكتشافات العممية ;(Atkinson & Pelfrey, 2010, 3
) .Jensen & Thursby, 2001, 240ومع نجاح وادي السيميكوف Silicon Valley
ساف فرانسيسكو باي  ،San Franciso Bay areaوالطريؽ Route 128 ٕٔٛ

بوستف

(***)

(*)

(**)

بمنطقة
بمنطقة

في والية ماتسشوستس  ،Massachusettsأصبحت الجامعات األمريكية تسيـ

عمى نحو متزايد في تعزيز التنمية االقتصادية مف خالؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وانشاء
الم ْنتَ َجة بيا.
المشروعات المبتكرة المعتمدة عمى التكنولوجيا ُ
ومع ثورة المعمومات التي تجتاح عالمنا المعاصر وسرعة تطور العالـ فى مجاؿ العموـ
اما عمى المجتمع المصري مالحقة ىذا التطور ،ومسايرة التقدـ العممى
والتكنولوجيا ،أصبح لز ً
الحادث فى الدوؿ المتقدمة .وبرغـ ما تواجيو مصر مف تحديات عمى كؿ األصعدة ،إال أنيا قد
سعيا منيا لتطوير منظومة البحث
شيدت في اآلونة األخيرة الكثير مف
ُّ
التغيرات اإليجابية ً
اىتماما
العممي بيا؛ لعؿ أىميا ما جاء بدستور البالد الذي تـ إقراره في ٕٗٔٓـ؛ حيث أولى
ً

خاصا بالبحث العممي وحريتو؛ فقد تضمف في مادتو (ٖٕ) "تخصيص نسبة لإلنفاؽ عمى
ً
البحث العممي ال تقؿ عف ٔ %مف الناتج القومي اإلجمالي .كما نص الدستور كذلؾ عمى أف
الدولة تَ ْك ُف ؿ حرية البحث العممي وتشجيع مؤسساتو باعتباره وسيمة لبناء اقتصاد المعرفة،
وتحقيؽ السيادة الوطنية" (دستور ٕٗٔٓ ،الباب الثاني ،المادة ٖٕ.)ٚ،

كما قامت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بالعديد مف المحاوالت اإلصالحية
والجيود المتنامية في ىذا اإلطار انطالقًا مف إدراكيا أف البحث العممي ىو قاطرة التنمية ،وأنو
أحد أىـ مكونات األمف القومي المصري لتحقيؽ االنطالؽ في األلفية الثالثة (راجع تمؾ الجيود

بالمحور الرابع لمبحث) .ولعؿ مف أبرز تمؾ الجيود إصدار الخطة االستراتيجية القومية لمبحث
العممي حتى عاـ ٖٕٓٓـ ،والتي تتفؽ مع الخطة القومية لمتنمية المستدامة (رؤية مصر
ٖٕٓٓ) ،بيدؼ االرتقاء بمنظومة العموـ والتكنولوجيا واالبتكار بالجامعات المصرية .عالوة
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عمى الدور الذي تقوـ بو أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا في سبيؿ دفع قاطرة التنمية
التكنولوجية في المجتمع لتفعيؿ دور البحث العممى ،وربطو بالصناعة ،وتبني ودعـ االبتكارات
واألفكار المصرية المتميزة.

مشكلة الدراسة:

ور ْغ َـ الجيود المصرية التي ُب ِذلَت وما زالت تُْب َذؿ في سبيؿ االرتقاء بمنظومة العمـ
ُ
ور ْغ َـ التطورات اإليجابية والمحاوالت اإلصالحية التي حدثت في
والتكنولوجيا واالبتكارُ ،

السنوات األخيرة في ىذا اإلطار ،والتي تنبع مف االعتراؼ بأىمية دور الجامعات في دعـ
االبتكار والحاجة إلى تسويؽ التكنولوجيا الجامعية لخدمة الصناعة ،وتحقيؽ التنمية الشاممة
بالمجتمع؛ إال أف مختمؼ المبادرات الوطنية التي تـ تقديميا لـ تكف كافية لتحقيؽ األىداؼ
فضال عف بعض التقارير الرسمية
المرجوة .فباستقراء عدد مف البحوث والدراسات السابقة،
ً
التي رصدت حاؿ البحوث العممية واالبتكار في المجتمع المصري عامةً ،والجامعات المصرية

جميا ضعؼ دور الجامعات المصرية سواء في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا
خاص ًة ،يتضح ً
الجامعية ،أو في مجاؿ دعـ االبتكار وخدمة الصناعة؛ حيث كشفت تمؾ التقارير والبحوث عف
العديد مف مظاىر الضعؼ التي تكتنؼ العالقة بيف مخرجات البحوث الجامعية والصناعة ،مما
يقمؿ مف إمكانية االستفادة منيا في تطوير المجتمع ،لعؿ أىميا:
 إف أغمبية الجامعات المصرية ليس لدييا سياسة متماسكة تيدؼ إلى تعزيز االبتكار ،وال
الم ْنتَ َجة بيا ،وذلؾ ألسباب
تشارؾ بالدرجة المطموبة في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا ُ
عديدة لعؿ مف أىميا :االفتقار إلى إدراج المبادرات المتخذة لتعزيز نقؿ التكنولوجيا بيف
الجامعات والصناعة ضمف الخطط االستراتيجية لمجامعات المصرية ،محدودية الفعالية
لمكاتب تسويؽ التكنولوجيا المصرية ،محدودية التعاوف بيف الجامعة والصناعة عمى
مفقودا إلى حد كبير
أرض الواقع في مصر ،بؿ إف التعاوف يكاد يكوف
ً
.Hadidi, 2019, 1370, 1385

( (Kirby & El

 إف الجامعات المصرية ال تؤدي الدور المنشود منيا في عممية االبتكار في االقتصاد
القائـ عمى المعرفة ،كما أنيا ال تسيـ بدرجة كبيرة في تعزيز القدرة التنافسية لمبالد،
وخاصة فيما يتعمؽ بتوليد االبتكارات أو تسويؽ المعرفة الجديدة
)140; El Hadidy & Kirby, 2015a, 155

(El Hadidi & Kirby,

 .2016,وليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف مصر قد

(نوعا) وف ًقا لمؤشر االبتكار العالمي لعاـ ٕٜٓٔـ؛ حيث احتمت
جاءت في مرتبة متأخرة
ً
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"المركز (ٕ )ٜبيف  ٕٜٔدولة"

(Dutta, Lanvin, & Wunsch-Vincent, op.cit,

منخفضا مف حيث مستوى االستعداد لممنافسة في
) .2019, xxxvكما جاء ترتيب مصر
ً
االقتصاد العالمي؛ حيث احتمت "المرتبة (ٖ )ٜمف بيف ٔٗٔ دولة وفقًا لتقرير التنافسية
العالمية الصادر في عاـ ٕٜٓٔـ ).(Schwarb, 2019, op.cit, 198

 ضعؼ إسياـ الجامعات المصرية في تحويؿ خالصة المعارؼ العممية التي تُْن ِت َجيا إلى
منتجات وخدمات قابمة لمتطبيؽ مف خالؿ تسويؽ نتائج المشروعات البحثية بيا (محمد
مخمص.)ٖٔٗ-ٖٖٔ ،ٕٓٔٛ ،

 افتقار أغمب الجامعات المصرية إلى وجود خطة واضحة ومحددة لتسويؽ مخرجات
البحوث التطبيقية التي تُْن ِت َجيا لدى الجيات التي يمكنيا االستفادة منيا في المجتمع
كالمستثمريف ورجاؿ األعماؿ ،عالوة عمى افتقارىا إلى معامؿ متخصصة لتحويؿ
مخرجات تمؾ البحوث إلى نموذج أولي قابؿ لمتسويؽ قبؿ مرحمة اإلنتاج التجاري ،وقمة
وجود مراكز وسيطة لربط الصناعة بالجامعة (فدوى عمر.)ٕٖٔ ،ٕٓٔ ،ٕٓٔٛ ،
 ضعؼ االىتماـ باالبتكارات العممية ذات الصمة بمشروعات التنمية ،وضعؼ التمويؿ
فضال عف قمة وجود خطط استراتيجية طويمة المدى تحدد أىداؼ
المخصص ليا ،ىذا
ً
البحث العممي والتطوير التكنولوجي ودورىما في التنمية الشاممة

(أسماء خمؼ.)ٜ٘ ،ٕٓٔٛ ،

 ندرة فرص نقؿ التقنية والعموـ والمعرفة المتجددة مف مؤسسات التعميـ الجامعي المصرية
إلى المؤسسات الجديدة والنامية (أحمد أرناؤوط)ٜٔٗ ،ٕٓٔٚ ،؛ حيث تعد مصر مف الدوؿ
المستيمكة لمتكنولوجيا والمعرفة الفنية ،والفجوة التكنولوجية القائمة بينيا وبيف الغرب
تكاد تكوف صادمة .بؿ إف غالبية التطور التكنولوجي في مصر مصدره عمميتي
امتصاص وتطوير التكنولوجيا القائمة بالفعؿ في الدوؿ المتقدمة (عبد الباسط شحاتو،

 .)ٕٗٗٙ-ٕٗٗ٘ ،ٕٜٓٔولعؿ اعتماد مصر عمى استيراد التكنولوجيا مف الخارج ،وضعؼ
الوعي بأىمية البحث العممي مف قبؿ جيات اإلنتاج وقمة اشتراكيا في تمويؿ أنشطة
البحث والتطوير ،وعدـ تفرغ نسبة كبيرة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات لمعمؿ في
البحوث التطبيقية ،بؿ ىجرة العقوؿ المتميزة ممف ينتموف إلى التخصصات النادرة إلى
الخارج ،كؿ ذلؾ يعيؽ البحث واالبتكار ،ويؤثر عمى فرص التنمية الشاممة لممجتمع (أحمد
عيداروس ،أشرؼ أحمد.)ٕٔ٘ ،ٕٖٓٔ ،
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 القصور في تسويؽ الجامعات المصرية والمراكز البحثية كبيوت خبرة لتوسيع المشاركة
فضال عف غياب منظومة واضحة وشاممة لقوانيف
في مشروعات تنموية وتكنولوجية،
ً
وتشريعات محفزة لالبتكار ،وتدني ثقافة العموـ والتكنولوجيا واالبتكار وحقوؽ الممكية

الفكرية؛ والتي تظير في قمة عدد البراءات المسجمة مف الجامعات والمراكز البحثية حيث
سنويا مف إجمالي البراءات في مصر (وزارة التعميـ العالي والبحث
ال تتعدى نسبتيـ ٘% ٓ,
ً

العممي.)ٖٚ -ٕٙ ،ٕٓٔ٘ ،

 وعمى الرغـ مف أف التجربة المصرية في مجاؿ حاضنات األعماؿ ىي األولى مف نوعيا
بالدوؿ العربية ،وليا زماـ المبادرة في الجمع بيف كؿ مف الحاضنات التكنولوجية ورأس
الماؿ االستثماري ،إال أنيا تعاني مف ضعؼ العالقة بينيا وبيف الشركات الحكومية
فضال عف أف الركود االقتصادي بمصر قد ساىـ في تسميط
والقطاعات الرئيسة .ىذا
ً

الضوء عمى مشكمة تسويؽ منتجات بعض تمؾ الشركات الحاضنة

& .(Shokeir

)Alsukaity, 2019, 198

مما سبؽ يتضح محدودية الفعالية لممبادرات المتخذة عمى المستوى الرسمي في
مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية مف أجؿ تسييؿ االبتكار الريادي ،ومف ثـ جاءت فكرة
البحث الحالي الذي ُي ْع َنى بدراسة إحدى الخبرات المتقدمة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا

ال في محاولة اإلفادة منيا في تحديث الجيود المصرية
الجامعية أال وىي الخبرة األمريكية أم ً
س ِيـ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بمصر بشكؿ فاعؿ في
وتحسينيا في ىذا المجاؿ ،بحيث ُي ْ
دعـ االبتكار وخدمة الصناعة .وفي ضوء ما سبؽ ،يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف األسئمة

التالية:
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ٔ .مااإلطار الفكري لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية في األدبيات التربوية المعاصرة؟
ٕ .ما مالمح الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية في ضوء القوى
والعوامؿ المؤثرة فييا؟
ٖ .ما أىـ الجيود المصرية المبذولة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ؟
ٗ .ما أىـ اآلليات المقترحة لتفعيؿ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بمصر في ضوء
الخبرة األمريكية ،وبما يتسؽ والسياؽ الثقافي المصري؟

هدف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا
الجامعية ،واستعراض نماذج لبعض الجامعات األمريكية في ىذا المجاؿ ،وذلؾ ُب ْغ َية اإلفادة
منيا في التوصؿ إلى آليات مقترحة يمكف اتباعيا بالجامعات المصرية (في ضوء ظروفيا
وامكاناتيا المتاحة) لتحسيف ممارساتيا في ىذا اإلطار ،بما يضمف دعـ االبتكار وربط البحث
العممػى الجامعي بالصناعػة بشكؿ فعاؿ ،واالستفػادة مػف مخرجػات البحوث العممية التي تنتجيا
صناعيا بما يخدـ الصالح العاـ ،ويحقؽ التنمية المستدامة في
الجامعات المصرية وتطبيقيا
ً
المجتمع المصري ،ويدفع بو لمواكبة الدوؿ المتقدمة والمتغيرات المعاصرة.

أهمٌة البحث:
تنبع أىمية البحث مف أىمية الموضوع الذي يتصدى لدراستو ،والذي يشغؿ فكر
الميتميف بتطوير التعميـ الجامعي وتحديثو في جميع المجتمعات المتقدـ منيا والنامي؛ ففي عصر االقتصاد
المبني عمى المعرفة ،ظيرت مصطمحات كثيرة عمى الساحة الدولية مثؿ االبتكار ”،“Innovation
تسويؽ التكنولوجيا ” ،“Technology Commercializationالممكية الفكرية

“Intellectual

”" ،Propertyريادة األعماؿ " “Entrepreneurshipوأصبحت تمؾ المصطمحات جزًءا ال يتج أز
مف عدد كبير مف المنشورات والموائد المستديرة والمؤتمرات المحمية والدولية .ومف ثـ ،فإف
البحث الحالي بتناولو موضوع تسويؽ التكنولوجيا الجامعية يتماشى مع االتجاىات العالمية
خصوصا وأف الجامعات المصرية أصبحت مطالبة ،في ظؿ التحوالت المجتمعية الحادثة عمى
المعاصرة،
ً
الصعيد المحمي والدولي ،بتوطيد عالقتيا مع الصناعة بما يحقؽ التنمية المستدامة في المجتمع المصري .ىذا
فضال عف أف االسترشاد بخبرات الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ (كالخبرة األمريكية موضوع االىتماـ) يمكف
ً

أف تفيد صانعي السياسات ومتخذي القرار وجميع القائميف عمى أمر التعميـ الجامعي بمصر في تحسيف آليات
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تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ودعـ االبتكار بالمجتمع المصري في ضوء ما تسمح بو ظروؼ الجامعات
المصرية وامكاناتيا المتاحة.

حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى تناوؿ موضوع تسويؽ التكنولوجيا الجامعية والذي يقصد
بو تسويؽ مخرجات البحوث الجامعية ذات الطابع التطبيقي؛ لكوف ىذه المعرفة ىي التي
يحتاج إلييا السوؽ وىي المؤدية إلى تحقيؽ االبتكار والتنمية الشاممة لممجتمع؛ حيث تشكؿ
ومصدر مف مصادر
ًا
وموردا مف موارد الدولة،
أحد الروافد األساسية لمتنمية االقتصادية،
ً
تحديث وتطوير القطاعات الصناعية واإل نتاجية .وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف
"المجاالت المحققة لالبتكار وذات النصيب األكبر مف أنشطة التسويؽ في الواليات المتحدة
األمريكية ىي مجاالت العموـ األقرب إلى التطبيقات الصناعية ،والتي تظير بيا االختراعات
واالكتشافات ذات القيمة التجارية ،وتشمؿ الكيمياء وعموـ الحاسوب ،والمواد الكيربائية
واليندسة ،والعموـ الطبية" ) .(Nikulainen & Tahvanainen, 2013, 4كما كشفت دراسة
أجريت عمى اثنتي عشرة جامعة أمريكية أف مكاتب تسويؽ التكنولوجيا تخدـ بشكؿ أكبر
الترخيص بالجامعات؛ حيث
المجاالت البحثية التي تتركز فييا أنشطة منح براءات االختراع و ا
كاف مجاؿ الطب أكثر المجاالت المذكورة ،يميو مجاؿ اليندسة ،ويأتي بعدىما مجاؿ العموـ
(وخاصة الكيمياء) ).(Carlsson & Fridh, 2002, 199

الم ْنتَ َجة بالجامعات دوف الييئات والمراكز
كما تـ التركيز عمى تسويؽ التكنولوجيا ُ
نظر لكوف الجامعات ىي "المكاف األمثؿ إلجراء البحوث التطبيقية
والمعاىد البحثية األخرىً ،ا

الجادة التي يقوـ بيا المتخصصوف ،وىي األقدر عمى تقديـ خدمات اقتصادية شاممة
فضال عف كوف الجامعات ىي
لممجتمع" (فدوى عمر ،ماجدوليف القاعود .)ٜٔٛ ،ٕٓٔ٘ ،ىذا
ً

الحاضف الرئيس لمبحوث العممية والتكنولوجيا واالبتكار في كؿ مف مصر والواليات المتحدة

األمريكية .فقد أقرت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أف اإلنتاج البحثي لمجامعات المصرية
نسبيا مقارنة بالمراكز البحثية ،لكوف الجامعات تضـ عناصر بشرية وفنية وخبرات
مرتفع
ً
متخصصة قادرة عمى االضطالع بأنشطة البحث والتطوير بصورة انضباطية .وأشارت أكاديمية
البحث العممي والتكنولوجيا إلى أف عدد الباحثيف في الجامعات المصرية يقدر بثالثة أضعاؼ
عددىـ في المراكز البحثية األخرى (وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،ٕٓٔ٘ ،مرجع سابؽٕٔ ،؛

أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا .)ٖٔ ،ٕٓٔٗ ،كما يحتؿ البحث العممي عمى المستوى الجامعي
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بالواليات المتحدة األمريكية أيضا مكاف الصدارة في السياسة الفيدرالية األمريكية؛ إذ تُ ْج َرى
البحوث في قطاع التعميـ العالي األمريكي بصفة أساسية في الجامعات (Leisyte, 2011,
)440

وقد تناوؿ البحث الخبرة األمريكية بعينيا في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية دوف
غيرىا مف الدوؿ المتقدمة األخرى ،وذلؾ ألسباب عديدة مف بينيا:
* تُ َع ُد الواليات المتحدة األمريكية مف أىـ الدوؿ الرأسمالية الرائدة عالمياً في التوجو نحو السوؽ واألخذ
بآلياتو ،بؿ ىي أفضؿ مف مارس التسويؽ عمى المستوى العالمي؛ إذ إف لدييا "خبرة رائدة في
مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وتاريخ طويؿ في مجاؿ التحويؿ الناجح لنتائج البحوث
تجاريا" ).(Karlsson, 2004, 3,7
والتكنولوجيات الجديدة إلى خدمات ومنتجات قابمة لمتطبيؽ
ً

منشور عمى شبكة العموـ
ًا
فقد كشفت المراجعة المنيجية والتحميؿ الكيفي ،لعدد ٓٗ بحثًا
 ،Web of Scienceأف الواليات المتحدة األمريكية تَُن ِفذ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا في بعض
جامعاتيا الرائدة بطريقة متميزة مقارنة بغيرىا مف الدوؿ المتقدمة & .(De Sousa; De Brito

)Zambalde, 2019, 37

* الجامعات األمريكية جامعات استثمارية منتجة تتسـ بأنيا ذات توجو اقتصادي وتوجو
تسويقي يقوـ عمى ربط الجامعات بالصناعة؛ فيي تبيع خدماتيا المتنوعة لمعديد مف الفئات
المستفيدة ،وتحكميا االعتبارات االقتصادية وآليات السوؽ والتنافسية ( & Zemsky, Wegner

 .)Massy, 2005, 52كما تحتؿ الجامعات األمريكية في جميع أنحاء البالد مركز الصدارة مف
حيث مساىمتيا في تحقيؽ التنمية االقتصادية؛ إذ إف ثمثي النمو االقتصادي لمفرد two-

 thirds of per capita economic growthبالواليات المتحدة ينبع مف االبتكار التكنولوجي،
كما أف تراخيص االبتكارات المقدمة في المؤسسات األكاديمية تساىـ بمميارات الدوالرات في
االقتصاد الوطني األمريكي كؿ عاـ ).(Dority, 2003, op.cit, 3

نجاحا في بيئة االبتكار التكنولوجي؛ حيث تحتؿ
* تعد الواليات المتحدة األمريكية األكثر
ً
المركز األوؿ مف حيث قدرتيا عمى االبتكار مقارنة باالقتصاديات العالمية ذات الدخؿ المرتفع،
وذلؾ وف ًقا لماجاء بتقرير التنافسية العالمية الصادر في عاـ ٕٜٓٔـ ،في حيف تأتي في

المركز الثاني بعد سنغافورة عمى المستوى العالمي ) .(Schwarb, 2019, op.cit, 582كما
نجد الواليات المتحدة األمريكية تستأثر وحدىا (بيف دوؿ مجموعة العشريف) بنسبة ٗ %ٜمف
براءات االختراع في العالـ؛ مما يدؿ عمى التاريخ الثري وقوة نظاـ الممكية الفكرية في الواليات
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المتحدة ) .(Intepat, 2019,1وتظؿ الواليات المتحدة األمريكية بكؿ المقاييس فوؽ المنافسة
في مجاؿ التجارة في الممكية الفكرية؛ فإيراداتيا المتحققة مف بيع التراخيص وحقوؽ الممكية
الر في
الفكرية لمبراءات ىي األعمى عمى مستوى العالـ؛ فقد وصمت إلى  192.2مميار دو ًا
عاـ ٖٕٔٓـ ،وذلؾ بفارؽ كبير عف ا لياباف التي احتمت المركز الثاني بعوائد وصمت إلى
الر في ذات السنة (شانوف ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ.)ٖٔٗ ،
 31.6مميار دو ًا

* تعد الواليات المتحدة األمريكية الرائدة عالميًّا في أنشطة البحث والتطوير واالبتكار في قطاع
األعماؿ؛ حيث تحتؿ المركز األوؿ مف حيث أىمية المؤسسات البحثية بيا ،وتأتي في المركز
الثالث مف حيث قدرتيا عمى البحث والتطوير ،والمركز األوؿ بالنسبة ألنشطة قطاع األعماؿ،
وذلؾ حسبما جاء بتقرير التنافسية العالمية الصادر في عاـ ٕٜٓٔـ (Schwarb, 2019,
).op.cit, 583, 585

ستَ ْخدـ
مقياسا
* واذا كانت حصة البحث والتطوير مف الناتج المحمي اإلجمالي تمثؿ
ً
عالميا ُي ْ
ً
لوصؼ كثافة البحث ألي أمة ،فنجد الواليات المتحدة األمريكية تأتي في مقدمة االقتصاديات
نسبيا لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير مقارنة بالناتج المحمي اإلجمالي
الضخمة بنسبة مرتفعة
ً
(شانوف ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ)ٖٜٔ ،؛ إذ تُقَ َدر نسبة اإلنفاؽ عمى البحث
والتطوير مف ناتجيا المحمي اإلجمالي

GDP

بالواليات المتحدة األمريكية  2.74وفقًا

إلحصاءات البنؾ الدولي لعاـ ٕٓٔٙـ ) ،(The World Bank, 2019,1وىي ذات النسبة التي
جاءت بتقرير التنافسية العالمية لعاـ ٕٜٓٔـ ) .(Schwarb, 2019, op.cit, 585كما تُْن ِفؽ

الواليات المتحدة األمريكية باألرقاـ المطمقة أكثر مما تنفقو دوؿ مجموعة السبع مجتمعة عمى

البحث والتطوير وفقًا إلحصاءات اليونسكو؛ ومف ثـ فيي تحتؿ المرتبة األولى في العالـ

بنسبة إنفاؽ تصؿ إلى  %ٕٛمف دخميا عمى أنشطة البحث والتطوير

(منظمة األمـ المتحدة لمتربية

والثقافة والعموـ  ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ.)ٖٜٔ ،

* تحافظ الواليات المتحدة األمريكية عمى قيادة قوية لمتعميـ في جامعات عالمية المستوى؛ إذ
تبوأت جامعاتيا المراتب العميا ضمف أعمى ٓٓ٘ جامعة في الترتيب األكاديمي السنوي
لجامعات العالـ عمى مدار السنوات العشر الماضية (المرجع السابؽ .(ٕ ،وليس أدؿ عمى ذلؾ
متقدما بيف أعمى ٕٓ جامعة عمى مستوى العالـ
موقعا
مف أف  ٔٚجامعة أمريكية تحتؿ
ً
ً
(وفقا لتصنيؼ شنغياي لمعاـ الجامعي (CWUR World University )ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔ

)Rankings 2019-2020
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مصطلحات البحث:
وفيما يمي تحديد لممصطمح الرئيس بالبحث أال وىو تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
 ،Technology Commercialisationوذلؾ عمى النحو التالي:
ؽ" ،وترتبط بكممة السوؽ .والسوؽ موضع
س َو َ
التسويؽ لغة مصدر مشتؽ مف الفعؿ " َ
سوؽ القوـ إذا باعوا واشتروا .قد جاءت كممة تسويؽ عمى وزف
البياعات والجمع أسواؽ .وتَ ّ
تفعيؿ بمعنى جعؿ الشئ في السوؽ (ابف منظور ،د.ت .)ٕٔٗ٘ ،أي أف السوؽ لغة ىو الموضع
الذي يتـ فيو بيع السمع وتبادؿ المنتجات مف البائع إلى المشتري ،والقصد مف ذلؾ نقؿ
اصطالحا فيشير بصفة عامة إلى "عممية تحديد احتياجات المستفيديف،
الممكية .أما التسويؽ
ً
والعمؿ عمى إشباعيا مف خالؿ تقديـ منتجات وخدمات مناسبة .وينطبؽ ىذا التعريؼ عمى
منظمات األعماؿ والمنظمات غير الربحية عمى حد سواء"

(Ivanovic & Collin, 2011,

).167
اصطالحا ،فتتعدد التعريفات المقدمة لو في
أما مفيوـ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
ً
السياؽ الجامعي؛ فال يوجد تعريؼ أوحد ليذا المفيوـ خاصة فيما يتعمؽ باالستثمار التجاري
بعضا مف تمؾ التعريفات:
لمخرجات األبحاث التطبيقية التي تُْن ِت َجيا الجامعة ،وفيما يمي نورد ً
 تُ َع َرؼ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بأنيا العممية التي يتـ بمقتضاىا انتقاؿ األفكار مف
معامؿ األبحاث الجامعية إلى السوؽ في صورة منتجات وخدمات .وتبدأ عممية تسويؽ

التكنولوجيا مف بداية التفكير في الفكرة البحثية واجراء العمؿ المختبري ،وتنتيي عندما
يحقؽ المشروع بالفعؿ ثروة فعمية أو رخاء حقيقي ).(Thore, 2002, op.cit, xii

 كما تُ َع َرؼ بأنيا العممية المسئولة عف نقؿ نتائج البحوث مف الجامعات إلى القطاع
التجاري ،أو التي يتـ بموجبيا ترخيص أو نقؿ االختراعات أو الممكية الفكرية مف البحث
األكاديمي مف خالؿ حقوؽ االستخداـ إلى الصناعة لتحقيؽ المنفعة (Pellikka, 2014,

).93
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وفي ضوء التعريفات السابقة ،يمكف تحديد المقصود بتسويؽ التكنولوجيا الجامعية
ائيا بأنيا تمؾ العممية المسئولة عف نقؿ مخرجات البحوث العممية (المتمثمة في الممكية
إجر ً
ال فكرية ،براءات االختراع ،أو نتائج البحوث المبنية عمى االبتكار) الناتجة عف أنشطة البحث
والتطوير التي تتـ بالجامعات في مجاؿ العموـ التطبيقية ،إلى الصناعة لتحويميا إلى منتجات
تجد طريقيا إلى السوؽ ،بما يضمف االستثمار التجاري لتمؾ األفكار االبتكارية واستفادة
الصناعة منيا .ومف ثـ ،يعد تسويؽ مخرجات البحوث التطبيقية الجامعية (المعروؼ بتسويؽ
التكنولوجيا الجامعية) أحد مجاالت دعـ االبتكار ،وخدمة الصناعة لتمبية متطمبات المجتمع
وتحقيؽ تنميتو المستدامة.

منهج البحث:
وقد اعتمد البحث الحالي في تحقيؽ أىدافو عمى المنيج المقارف مف خالؿ االستعانة بأحد
أساليبو؛ أسموب دراسة الحالة ،بوصفو "أحد طرؽ التحميؿ النوعي

form of qualitative

 ،analysisالذي يمكف الباحث مف فيـ الحالة التي يدرسيا بصورة أكثر عم ًقا في إطارىا الثقافي ،مف

خالؿ دراسة العالقات التفاعمية بيف الحالة والمجتمع الموجودة فيو والذي ألقى بظاللو عمييا وأثر فييا
وفي تطورىا" ) .(Devare, 2015, 1-2ومف ثـ ،فإف استخداـ ىذا األسموب المنيجي قد ساعد عمى
وصؼ الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية دراسة شمولية مستفيضة ،وذلؾ في
إطار السياؽ الثقافي لممجتمع األمريكي .كما استخدـ ىذا األسموب في دراسة حالة بعض الجامعات
أمال في
األمريكية (نموذج جامعة ميزوري في كولومبيا ،ونموذج جامعة تكساس في أوستف)ً ،
الفيـ الشامؿ والمتعمؽ ألنشطة وآليات وعممية تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية،

والتوصؿ مف خالؿ ذلؾ إلى عدد مف اآلليات المقترحة التي يمكف أف تسيـ في تفعيؿ أنشطة
تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بمصر في ضوء الخبرة األمريكية ،وبما يتسؽ والسياؽ الثقافي
المصري.
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خطوات السٌر فً البحث:
فقد سار البحث ،تحقيقاً ألىدافو ،وفقاً لمخطوات التالية:

 الخطوة األولى :تحديد اإلطار العاـ لمبحث مف خالؿ إلقاء الضوء عمى مشكمتو وىدفو
فضال عف تحديد المصطمح الرئيس المستخدـ فيو.
وأىميتو ،ومنيجو ،حدوده وخطواتوً ،

 الخطوة الثانية :وصؼ وتحديد اإلطار الفكري لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية في ضوء األدبيات
التربوية المعاصرة.
 الخطوة الثالثة :عرض الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية في ضوء القوى
والعوامؿ الثقافية ،واستع ارض نماذج لبعض الجامعات األمريكية (رؤية وصفية تحميمية).
 الخطوة الرابعة :استعراض أىـ الجيود المصرية المبذولة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
(رؤية وصفية موجزة).

س ٍيـ في تفعيؿ أنشطة تسويؽ
 الخطوة الخامسة :طرح عدد مف اآلليات المقترحة التي يمكف أف تُ ْ
التكنولوجيا الجامعية بمصر في ضوء الخبرة األمريكية في ىذه المجاؿ ،وبما يتسؽ والسياؽ
الثقافي المصري.

ا
أوًل /اإلطار الفكري لتسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة فً ضوء األدبٌات التربوٌة
المعاصرة.

فكريا يدور حوؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،كما ورد
إطار
ًا
وفيما يمي نعرض
ً
باألدبيات التربوية المعاصرة ،نتناوؿ خاللو بدايات ظيور الدور الجديد لمجامعات المعاصرة
فيما يتعمؽ بدعـ االبتكار مف خالؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،ثـ ننتقؿ إلى توضيح مفيوـ

ٍ
بعض مف التعريفات التي قدمت لو ،وَن ْع ُرج
تسويؽ التكنولوجيا الجامعية مف خالؿ استعراض

بعد ذلؾ إلى فمسفة وأىداؼ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،ثـ إلى أىـ آليات ومراحؿ تنفيذ
عممية التسويؽ ذاتيا ،وذلؾ عمى النحو التالي:

( )1تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة كأحد أدوار الجامعات المعاصرة (النشأة والتطور):
لقد ساد االعتقاد منذ انطالؽ الثورة الصناعية في منتصؼ القرف الثامف عشر ،بأف
النمو االقتصادي ألي مجتمع ىو نتيجة مباشرة لمتفاعؿ بيف الثالثي الكالسيكي ،والذي يتمثؿ
في األرض والعمالة ورأس الماؿ (بوصفيـ المصادر التقميدية لمثروة) (Nadirkhanlou, et

تغير منذ منتصؼ القرف
) .al., 2013, 179إال أف ىذا المفيوـ المحدود قد بدأ في ال ّ
العشريف ،نتيجة ظيور عامؿ إضافي عمى مسرح الحياة االقتصادية لممجتمعات كاف ًة ،أال وىو
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االبتكار .وقد تزامف ذلؾ مع ظيور مفيوـ االقتصاد القائـ عمى المعرفة ،والذي يقصد بو "
نمط جديد مف االقتصاد يعتمد بصورة أساسية عمى قدرة المجتمع عمى توليد وابتكار معارؼ
فضال عف قدرتو عمى تطبيؽ تمؾ المعارؼ في مجاؿ االقتصاد إلنتاج سمع غير
جديدة،
ً
تقميدية كثيفة المعرفة ،تٌِدر عميو عوائد اقتصادية عالية" (محمد ناصؼ .)ٖٜٔ ،ٕٓٔٛ ،وىو

أيضا (وفقًا لتعريؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية) إلى ذلؾ االقتصاد الذي يعتمد
يشير ً
بشكؿ مباشر عمى إنتاج وتوزيع واستخداـ المعرفة )(OECD, 1996,7؛ فقد أصبحت المعرفة

ميما في المنافسة العالمية بوصفيا المورد
دور
بمقتضى ىذا االقتصاد الجديد تمعب ًا
ً
االستراتيجي الرئيس لتحقيؽ النمو ،وأصبح النشاط االقتصادي يعتمد عمى الموارد الفكرية مثؿ
المعرفة والخبرة ،وليس عمى الموارد الطبيعية (مثؿ األرض أو المعادف) (Commission of

).the European Communities, 2008, 3
وعمى الصعيد الدولي ،باتت جميع اقتصادات العالـ (سواء المتقدمة أو النامية)
تشجع االبتكار بوصفو الركيزة األساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة التي تكفؿ الرفاىية
لممجتمع ات ،واألداة الرئيسة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية & (Dutta, Lanvin,

)Wunsch-Vincent, 2019, op.cit, xvii؛ إذ تؤكد استراتيجية أوروبا ٕٕٓٓ أف كالًّ مف
التعميـ والبحث العممي واالبتكار يعد مف العوامؿ الرئيسة لتحقيؽ التنافسية ،والنمو المستداـ
والتقدـ االجتماعي .ويتطمب ذلؾ تحسيف نوعية التعميـ ،وتعزيز األداء البحثي ،وتشجيع
االبتكار وتسويؽ المعرفة في جميع أنحاء االتحاد األوروبي لضماف تحويؿ األفكار المبتكرة
إلى منتجات وخدمات جديدة مف شأنيا تحقيؽ النمو وتوفير فرص العمؿ الجيدة ومواجية
التحديات المجتمعية ) .(European Commission, 2010, 11-12كما يؤكد مؤشر المعرفة

العربي لعاـ ٕٓٔٙـ أف كالًّ مف البحث العممي والتطوير واالبتكار يمثؿ روافد الغنى عنيا
لتحقيؽ التنمية المستدامة ،وُي َع ُد كؿ منيـ مف المقومات الرئيسة التي تميز اقتصادات الدوؿ
المتقدمة عف نظيراتيا مف الدوؿ النامية (مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتوـ.)ٔ٘ ،ٕٓٔٙ ،
ميما في اقتصاد المعرفة الجديد ،بؿ القوة المسيطرة عمى
لقد أصبح االبتكار
ً
عامال ً
االقتصاد العالمي مما فرض مجموعة مف التحديات عمى الجامعات؛ فمنذ تسعينيات القرف
ار وتوقعات متغيرة مف قبؿ أصحاب المصمحة .فمـ يعد
العشريف ،أخذت الجامعات ،تواجو أدو ًا
مقبوًال أف تقتصر رسالتيا عمى تمؾ األدوار التقميدية (المتمثمة في التدريس والبحث العممي
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وخدمة المجتمع) ،خاصة بعد أف أصبحت مؤسسات لعالـ كوني في ظؿ تزايد العولمة وخفض
التمويؿ الحكومي .لقد أصبح االبتكار وت سويؽ التكنولوجيا بنفس أىمية ميمتي التدريس
ضروريا مف أدوار الجامعات المعاصرة ،وأدرجت
دور
والبحث ،وأصبح سد فجوة االبتكار ًا
ً
تدريجيا في العديد مف الجامعات المعاصرة ،وأصبحت تصاغ كيدؼ محدد
أنشطة التسويؽ
ً
ضمف رؤية تمؾ الجامعات (Grobler & Van Niekerk, 2011, 127- 128).
وقد أكدت دراسات عديدة عمى دور الجامعة في تحقيؽ االبتكار بوصفيا جية
مؤسسية رئيسة مف بيف النظـ الوطنية المسئولة عف دعـ وتنمية أنظمة االبتكار المحمية
فضال عف الدور الفاعؿ الذي يمكف أف تؤديو الجامعات في تسويؽ نظـ االبتكار
والدولية .ىذا ً
الوطنية بالتعاوف مع الشركات القائمة عمى المعرفة

& (Soete, 2007, 33; Perkmann

رئيستيف؛
) .Welsh, 2007, 259ولعؿ إسياـ الجامعات في تحقيؽ ذلؾ يستند إلى فكرتيف
ْ

أوليما أف تسيـ الجامعة في إنتاج المعرفة مف خالؿ البحوث العممية التي تُ ْج َرى بيا ،والتي
تتحوؿ إلى براءات اختراع ،وثانييما أف تسيـ في نقؿ المعرفة مف الجامعة إلى الصناعة مف
خالؿ تسويقيا ) .(Power & Malmberg, 2008, 240ونتيجة لذلؾ ،ظيرت أشكاؿ جديدة
لمجامعات المعاصرة؛ الجامعات الريادية  ،Entrepreneurial Universitiesالجامعات المبتكرة
Universities

 ،Innovativeجامعات السوؽ

.Technological Transfer Universities

Universities

 ،Marketجامعات نقؿ التكنولوجيا

وتتميز تمؾ الجامعات بأدوارىا الجديدة المتمثمة في

فضال عف دورىا في نقؿ تمؾ المعرفة وتسويقيا (Kirby, Guerrero
إنتاج ونشر المعرفة ،ىذا ً
).& Urbano, 2011, 302-303

لقد أصبح دور الجامعات المعاصرة متعدد األوجو  multifacetedليشمؿ ماىو أبعد
ايدا بعمميات
مف التدريس والبحث وخدمة المجتمع؛ فقد أولت الجامعات المعاصرة
اىتماما متز ً
ً
تسويؽ التكنولوجيا الجامعية لتعزيز دورىا بوصفيا محرًكا لالبتكار في تحقيؽ التنمية

االقتصادية ) .(Gunasekara, 2006, 101ولكي تحقؽ الجامعة تمؾ األدوار الجديدة ،فقد كاف
عمييا إقامة شراكة فاعمة مع الصناعة؛ تمؾ الشراكة التي أوجدت شبكة جديدة مف العالقات
ثالثية األبعاد  Triple Helixبيف كؿ مف الحكومة ،الجامعة ،والصناعة ىدفيا توفير بيئة
مبتكرة مف شأنيا تحقيؽ التنمية االقتصادية القائمة عمى المعرفة .فمقد أصبح كؿ مف الجامعة
(الباحثيف) ،صانعي السياسات (الحكومة) ،ووكالء الصناعة (الصناعة) شركاء في تحقيؽ
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التقدـ االقتصادي واالجتماعي & (Puangpronpitag, 2019, 565; Novickis, Mitasiunas

).Ponomarenko, 2017, 120
ممحا لمتغمب عمى الصعوبات المالية
بؿ إف التعاوف بيف الجامعات والصناعة قد غدا ً
التي تواجييا الجامعات؛ حيث اضطرت الجامعات إلى البحث عف عالقات أوثؽ مع قطاع
الصناعة ،وتسويؽ ابتكاراتيا كوسيمة إليجاد مصادر تمويمية جديدة ،خاصة بعد خفض
حصتيا مف التمويؿ الحكومي .ومف ثـ تغير دورىا مف مجرد منتج لممعرفة إلى رسممة
المعرفة؛ حيث بدأت الجامعات تستثمر نتائج أبحاثيا ،وتحصؿ عمى عوائد مالية مف وراء
عمميات تسويؽ التكنولوجيا التي تُْن ِت ْج َيا ،ومف خالؿ مشاركتيا بدرجة أكبر في األنشطة
الريادية (Etzkowitz, 2003a, 115; Etzkowitz, 2003b, 293; Leydesdorff & Meyer,
) .2004, 195ومف ثـ ظير الدور الجديد لمجامعة؛ وىو الدور المسئوؿ عف نقؿ نتائج
األبحاث الجامعية إلى قطاع الصناعة انطالقًا مف فكرة أف الجامعات ليا دور في توجيو

التنمية االقتصادية اإلقميمية مف خالؿ أنشطتيا األكاديمية

(Hottenrott & Thorwarth,

).2011, 534

ويتطمب تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بناء شراكة قوية بيف الجامعة وأصحاب
المصمحة الخارجييف بالنظاـ البيئي  Ecosystem Stakeholdersومف أىميـ؛ رواد األعماؿ،
الحكومات المحمية والوطنية وقطاع الصناعة

(Belitskia, Aginskajab & Marozauc,

) .2019, 601وتستخدـ الجامعات لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية آليات شتى ،لعؿ أىميا
مكاتب تسويؽ التكنولوجيا ،الحاضنات ،المجمعات العممية ،ومنصات االبتكار المفتوحة،
فضال عف خدمات البحث والتطوير
التعاقدات بيف الجامعات والشركات األكاديمية الناشئة ،ىذا ً

التعاقدية بيف الجامعات والقطاع الصناعي ،والتسويؽ التجاري لمخرجات البحوث الممولة مف

قبؿ القطاع العاـ (جمعة عبد الجواد ،)٘ ،ٕٜٓٔ ،والتي تعد في غاية األىمية لتحقيؽ التعاوف
مستقال ،وينتج عف ذلؾ أف
كال منيما يمثؿ كيا ًنا
ً
المثمر بيف الجامعة والصناعة؛ حيث إف ً

الم ْنتَ َجة في الجامعة ال تتحوؿ إلى منتجات ذات منفعة تجارية تفيد قطاع
التكنولوجيا ُ
الصناعة .ومف ثـ تظير أىمية اآلليات التي يمكف استخداميا إلقامة عالقات قوية وطويمة
األمد بيف الجامعة والصناعة وتوفير االرتباط العضوي بينيما ،بما يتيح استثمار مخرجات
البحوث الجامعية ،ويضمف تحقيؽ النمو االقتصادي عمى المستوى المحمي والوطني (Tunca

).& Kanat, 2019, 362
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مما سبؽ ،يتضح أف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية قد ظير كأحد أدوار الجامعات
المعاصرة في ظؿ النموذج الحمزوني الجديد ،والذي أكد عمى دور الجامعات في عممية االبتكار
لتحقيؽ التنمية االقتصادية  ،بعد أف كانت الحكومة في ظؿ النموذج التقميدي ىي الفاعؿ
الرئيس في تمؾ العممية ،بوصفيا المصدر األساسي لمتمويؿ.

( )0مفهوم تسوٌق التكنولوجٌا فً السٌاق الجامعً:
تشير تسويؽ التكنولوجيا بوجو عاـ إلى عممية النقؿ التجاري لمخرجات أنشطة البحث
الم ْن ِتج) إلى منظمة تجارية (بوصفيا
والتطوير(التكنولوجيا) مف المختبر (والذي يمثؿ ُ
المستخدـ) ) .(Hughes, et al , 2011, ivوتُ َع َرؼ كذلؾ بأنيا عممية نقؿ وتحويؿ التكنولوجيا
جيودا عديدة مف أبرزىا تقييـ
الجديدة لمنتجات ناجحة تجارياً .وتشمؿ مراحؿ التسويؽ
ً
السوؽ ،تصميـ المنتج ،إدارة حقوؽ الممكية الفكرية ،ووضع االستراتيجيات التسويقية

).(Reamer, Icerman & Youtie, 2004,1

أما تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بصفة خاصة،

فيعرفيا أحد مكاتب تسويؽ

التكنولوجيا بأنيا العممية المسئولة عف إدخاؿ منتج جديد إلى السوؽ؛ فبمجرد تطوير ابتكار
ما في المعمؿ ،فإنو يتـ انتقالو إلى السوؽ مف خالؿ عممية التسويؽ " "from the lab to the
 .(University of Ghana, 2019) marketكما تشير تسويؽ التكنولوجيا الجامعية إلى عممية
نقؿ ممكية أحد أشكاؿ الممكية الفكرية التي نتجت مف إجراء البحوث بالجامعة إلى قطاع
ار تجارية،
الصناعة سواء أكانت براءات اختراع ،حقوؽ نشر وتأليؼ ،عالمات تجارية ،أو أسر ًا
أو حؽ ممكية منتجات بحثية ممموسة ).(Bremer,1998, 3
ومما سبؽ يتضح أف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية يقصد بيا تمؾ العممية المسئولة عف
نقؿ مخرجات البحوث العممية ،الناتجة عف أنشطة البحث والتطوير التي تتـ بالجامعات في
مجاؿ العموـ التطبيقية ،إلى الصناعة لتحويميا إلى منتجات تجد طريقيا إلى السوؽ ،بما
يضمف االستثمار التجاري لتمؾ األفكار االبتكارية واستفادة الصناعة منيا ،وذلؾ انطالقًا مف

االعتراؼ بقيمة تمؾ التكنولوجيا كوسيمة لدعـ االبتكار وخدمة الصناعة لتعزيز االقتصاد

الوطني.
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( )3فلسفة تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات وأهدافها:
ىناؾ مجموعة مف التحديات العالمية والمحمية التي أدت إلى إحداث تغييرات في
أدوار المؤسسات المجتمعية كافة ،ومنيا الجامعات ،لعؿ أىميا عولمة األسواؽ نتيجة لتوقيع
اتفاقية الجات الحرة ،ثورة المعمومات ودخوؿ العصر الرقمي ،اعتناؽ العديد مف الدوؿ فمسفة
الخصخصة ،وما يتبعيا مف ضرورة إعماؿ آليات السوؽ والمنافسة .تمؾ التحديات وغيرىا دفعت الجامعات
المعاصرة في العديد مف الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء إلى تبني مداخؿ وتوجيات
وعالميا ،لعؿ
محميا
جديدة تمكنيا مف مواكبة التحديات ،والحصوؿ عمى مركز تنافسي مناسب
ً
ً
مف أىميا فمسفة التوجو التسويقي.
ميما
لقد بات التسويؽ ،في العصر الحالي الذي أطمؽ عميو البعض عصر التسويؽً ،

حكر عمى منظمات
لجميع المنظمات ،عمى اختالؼ أشكاليا وأحجاميا؛ فالتسويؽ اليوـ لـ يعد ًا
ميما لمعديد مف المنظمات غير الربحية ،ومف بينيا
األعماؿ الصناعية والتجارية ،بؿ " أصبح نشا ً
طا ًّ

الجامعات نظًار لمدور التأثيري الميـ الذي يمعبو النشاط التسويقي كمحدد لنجاحيا" ).(Yilmaz, 2005,1
وقد أكدت العديد مف البحوث والدراسات عمى إمكانية تطبيؽ فكر التسويؽ في الجامعات،

وذلؾ لتحسيف كفاءتيا وفعاليتيا ،خاصة في ظؿ التحديات المستمرة التي تشيدىا البيئات
الجامعية .بؿ وأكدت عمى أىمية النشاط التسويقي لمجامعات ،في ظؿ كثافة المنافسة وقوى
السوؽ ،لكونو يركز عمى التحسيف والتطوير المستمر لمخرجاتيا البحثية بما يضمف جودة تمؾ
المخرجات ،وارضاء المستفيديف والوفاء باحتياجاتيـ مف ناحية ،وتحقيؽ الميزة التنافسية
لمجامعات ،وضماف استمرارىا ونموىا ،وبالتالي المحافظة عمى مكانتيا في السوؽ مف ناحية
أخرى(Filip, 2012, 913; Nicolescu, 2009, 37; Richardson, 2006, 3).

ويعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية إحدى آليات تحقيؽ االبتكار في سيناريو العولمة
والتنافسية ،والذي يقصد بو ذلؾ التغير أو التحسف في األداء الناتج عف تطبيؽ التكنولوجيات
الجامعية (منتجات جديدة مستحدثة أو عمميات نابعة مف البحوث واالختراعات الجديدة التي
تنتجيا الجامعات)" .فإذا كاف االختراع يعني ظيور فكرة جديدة لمنتج جديد أو عممية جديدة،
فاالبتكار يمثؿ التنفيذ الناجح أو التطبيؽ العممي لتمؾ األفكار الجديدة" (السيد نصر الديف،

ٕٔٔٓ .)ٔٙ-ٔ٘ ،إذ يشير االبتكار إلى تمؾ العممية التي يتـ بمقتضاىا تنفيذ منتج جديد أو
إجراء تحسينات عمى منتج قائـ (سواء كاف سمعة أو خدمة) ،أو تطبيؽ عممية أو طريقة
جديدة لمتسويؽ ،أو تنفيذ أسموب تنظيمي جديد في الممارسات التجارية ،في أماكف العمؿ ،أو
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العالقات الخارجية ) .(Erdil, et al., 2018, 4حيث ُي َعّرؼ االبتكار بأنو االستثمار التجاري
لألفكار واالختراعات؛ فيو العممية المسئولة عف تحويؿ االختراعات أو االكتشافات العممية إلى
منتجات تجد طريقيا إلى السوؽ؛ فميست جميع االخترعات تتحوؿ إلى منتجات ناجحة في
السوؽ حتى تمؾ التي جرى تسجيميا لمحصوؿ عمى براءة اختراع (سائر جي.)ٕٗ ،ٛ ،ٕٓٔٚ ،

ولذا ،فإف مصطمح االبتكار في العديد مف الجامعات ،يقابؿ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا،
استنادا إلى اتفاقيات ترخيص وتأسيس الشركات الناشئة
وحماية واستغالؿ الممكية الفكرية
ً
) .(Leitch & Harrison, 2005, 257ونتيجة لذلؾ ،تزايد اىتماـ كؿ مف الباحثيف وواضعي

السياسات والحكومات في العقود األخيرة بتمؾ األنشطة ،بؿ وأصبح كؿ مف تسويؽ البحوث،
حيويا في
دور
وريادة األعماؿ ،واالبتكار التكنولوجي ظواىر مرتبطة ببعضيا البعض ،وتمعب ًا
ً
تحقيؽ الثروات الوطنية والحفاظ عمييا ).(Hindle & Yencken, 2004, 793
كما يعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية إحدى اآلليات الفاعمة عمى المستوى العالمي
لمتغمب عمى أزمة التمويؿ نتيجة لتقمص التمويؿ الحكومي ،مما يفرض عمى الجامعات كاف ًة
البحث عف مصادر تمويمية إضافية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا .ومف ثـ ظير االىتماـ العالمي

بمسألة تسويؽ التكنولوجيا التي تنتجيا الجامعات ويحتاجيا السوؽ ،والتي يتـ بيعيا لمجيات
المستفيدة بوصفيا مف أىـ األنشطة التي يمكف أف تجمب ليا الربح & (Muscio, Quaglione

).Vallanti, 2015, 1048

ويعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية كذلؾ إحدى آليات تحقيؽ الجودة والشراكة

س ِيـ في مد جسور الشراكة بيف الجامعات كمؤسسة بحثية وبيف عالـ
المجتمعية؛ إذ ُي ْ
الصناعة وغيرىا مف الجيات المستفيدة في المجتمع ) .(Leisyte, 2011, op.cit, 437ويمكف
اعتبار تسويؽ التكنولوجيا مف أىـ المؤشرات الدالة عمى مقدار النجاح الذي تحققو الجامعات
في سعييا لبناء عالقات ثقة وتواصؿ بينيا وبيف مؤسسات المجتمع ،باعتبارىما طرفي
التحاور لخدمة أىداؼ عممية التنمية الشاممة لممجتمع.
ويعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية أيضا المدخؿ ونقطة االنطالؽ التى الغنى عنيا
لتطوير المجتمع ،نتيجة االستفادة مف نتائج البحوث التطبيقية التي تُْن ِت َجيا الجامعات
وتحويميا إلى حيز التطبيؽ؛ فالتسويؽ في مجاؿ البحث العممي مسئوؿ عف انسيابية البحوث
الجامعية إلى المستفيديف منيا في المجتمع .ومف ثـ ،فيي تُ ْك ِمؿ الحمقة الطبيعية لمبحث
العممي بداية مف البحث والتوصؿ إلى النتائج ،ثـ التطبيؽ لتمؾ النتائج واالستفادة منيا (عدناف
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األحمد .)ٗٚ ،ٕٖٓٓ ،ومف ثـ ،يعد التسويؽ أحد الحموؿ االستراتيجية التي يمكف االستعانة بيا
لمتغمب عمى المعوقات التي تحوؿ دوف االستفادة مف وظائؼ الجامعة .كما ال يمكف إغفاؿ أف
مجتمع األعماؿ يمارس نشاطو االقتصادي المحقؽ لمربحية مف خالؿ تطبيؽ نتائج أبحاث
أكاديمية سابقة أعدت بالجامعات ،وتـ استثمارىا وتطبيقيا عمى مستوى القطاعات االقتصادية

(زكية مقري وآسية شنة.)٘ٗ ،ٕٓٔ٘ ،

ىذا ،وقد لخص التقرير النيائي لقسـ التربية والعموـ والتدريب بأستراليا Department

 of Education, Science and Training in Australiaأىـ المنافع السابقة والتي تُ َم ِثؿ أىـ
المبررات التي تقؼ وراء مشاركة الجامعات في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا؛ حيث حددىا عمى
النحو التالي؛ تحقيؽ الصالح العاـ ،تعزيز النمو االقتصادي ،إقامة روابط أوثؽ مع الصناعة،

وتوليد الدخؿ ) .(Sætre, Atkinson & Ellerås, 2006, 18ونظ ارً ألىمية تسويؽ التكنولوجيا

الجامعية ،فقد كانت أنشطة التسويؽ في صميـ السياسات البحثية لبمداف منظمة التعاوف
نظر إلدراؾ تمؾ الدوؿ أىمية البحث العممي
االقتصادي والتنمية خالؿ العقود الماضيةً ،ا
وتسويقو في تحقيؽ النمو االقتصادي ،وعظـ الدور الذي يمكف أف تمعبو الجامعات في دعـ
االبتكار ،والقياـ باألبحاث التي تفيد الصناعة ).(Guellec, 2013, 3

ومف خالؿ العرض السابؽ لفمسفة التسويؽ ،ودواعي االىتماـ بو ،يمكف أف نستنتج
األىداؼ العامة لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وذلؾ عمى النحو التالي:
 تحسيف جودة البحوث بحيث تكوف قابمة لممنافسة في السوؽ ،في ضوء مالءمتيا
الحتياجات ومتطمبات الجيات المستفيدة منيا في المجتمع ،ومف ثـ تحسيف جودة
األداء البحثي وتعزيز القدرة التنافسية لمجامعات في مجاؿ البحث العممي.
 تنمية موارد الجامعات الحكومية وزيادة التمويؿ بما يعينيا عمى تحقيؽ أىدافيا
المنتظرة منيا ،خاصة في ظؿ عدـ كفاية التمويؿ الحكومي ليذه الجامعات ،ومعاناتيا
مف عجز مستمر في ميزانيتيا.
 تحقيؽ الوظيفة البحثية لمجامعات بكفاءة وفعالية مف خالؿ مايوفره التسويؽ لمبحوث
مف تمويؿ يسيـ في إجراء مزيد مف البحوث التي تمبي احتياجات الجيات المستفيدة
في المجتمع.
 تعظيـ االستفادة مف نتائج البحوث العممية التي تنتجيا الجامعات (براءات االختراع)
وذلؾ بعمؿ نماذج تطبيقية ىادفة ذات جدوى اقتصادية .ومف ثـ تعزيز قدرة الجامعات
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عمى توظيؼ نتائج أبحاثيا التطبيقية لخدمتيا وخدمة وتنمية مجتمعيا مف منطمؽ
اعتماد تمؾ التنمية عمى نتائج البحوث العممية وخاصة التطبيقية منيا.
 تعزيز أواصر التعاوف والشراكة المجتمعية بيف الجامعات المنتجة لألبحاث ومؤسسات
المجتمع اإلنتاجية الباحثة عف سبؿ النمو واالندماج في االقتصاد العالمي ،وكيفية
مواجية المنافسة الشرسة لمشركات العالمية التي استحوذت عمى األسواؽ المحمية
باالعتماد المتزايد عمى البحث والتطوير.

( )4أبرز آلٌات تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة:
لقد اختمفت اآلراء حوؿ اآلليات المستخدمة في عممية تسويؽ التكنولوجيا الجامعية؛
فبينما يرى البعض أف تمؾ العممية تتـ فقط مف خالؿ الجيود الرسمية لرسممة capitalize

البحوث الجامعية عف طريؽ االستفادة مف نتائجيا لتؤتي ثمارىا في صورة مشاريع تجارية.
وتتجسد تمؾ الجيود الرسمية في صورة ىياكؿ تنظيمية مسئولة مباشرة عف تسويؽ
التكنولوجيا ) .(Dill, 1995, 370; Kirby, Guerrero & Urbano, 2011, op.cit, 303يؤكد
آخروف أف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية تتـ مف خالؿ أكثر مف صيغة؛ تتدرج مف صيغة النقؿ
غير التجاري مف خالؿ (الحمقات العممية ،النشرات ،المؤتمرات ،االتصاالت غير الرسمية،
والندوات) ،إلى صيغة النقؿ التجاري مف خالؿ (البحوث التعاونية ،والبحوث التعاقدية ،تقديـ
الترخيص) ،إلى الجيؿ الجديد لمشركات (الشركات الجامعية الناشئة) (Upstill
االستشارات و ا

).and Symington, 2002, 233
قسـ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية آليات تسويؽ التكنولوجيا
واتساقًا مع ذلؾ ،تُ ِّ
الجامعية إلى مجموعتيف رئيستيف؛ القنوات الرسمية Formal Channels؛ والتي تضـ كالًّ مف
تراخيص الممكية الفكرية ،االستشارات األكاديمية ،الشركات الناشئة األكاديمية ،البحوث
فضال عف حراؾ الباحثيف ،وحراؾ العمالة .والقنوات غير
التعاونية ،البحوث التعاقدية ،ىذا
ً
الرسمية  Informal Channelsوالتي تضـ كالًّ مف النشر العممي لنتائج البحوث بالمجالت
العممية ،المؤتمرات وشبكات التواصؿ ،الحدائؽ العممية ،المختبرات التي تنشأ في الجامعات
بتمويؿ مف قبؿ قطاع الصناعة ،وكذلؾ تقاسـ مرفؽ مف قبؿ الطرفيف (الجامعة والصناعة)،
واألنشطة التدريبية التي يقدميا كال الطرفيف ) .(OECD, 2019, 31- 32وفيما يمي نعرض
استخدما في تسويؽ التكنولوجيا
شيوعا و
لميياكؿ التنظيمية والتي تعد بمثابة القنوات األكثر
ً
ً
الجامعية ،وذلؾ عمى النحو التالي:
- ٖ٘ٛ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

( )1/4مكاتب نقل التكنولوجٌا (:Technology Transfer Offices )TTO
وتشير تمؾ المكاتب إلى كيانات ليست مستقمة عف الجامعة؛ فيي وحدات أُنشئت
خصيصا لالضطالع بميمة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية؛ حيث تتمثؿ ميمتيا
داخؿ الجامعة
ً
الرئيسة في تشجيع عممية تحويؿ االكتشافات العممية إلى منتجات وخدمات مفيدة لممجتمع
)Lalande, 2006, 111

&  .(Sharma, Kumarوتعد تمؾ المكاتب مف أكثر اآلليات

رئيسا في توفير
دور
المستخدمة في نقؿ التكنولوجيا مف الجامعة إلى الصناعة ،وتمعب ًا
ً
االرتباط العضوي بينيا ،بوصفيا قناة اتصاؿ بيف الطرفيف؛ فيي مسئولة عف إقامة شراكة بيف
الجامعات والصناعة مف خالؿ إبراـ العقود مع قطاع الصناعة بوصفو الجية التي يمكنيا
االستفادة مف مخرجات الجامعة البحثية ،وذلؾ في مجاالت البحث والتطوير المختمفة

).(Berbegal-Mirabent, García & Ribeiro-Soriano, 2015, 1407

وفي ىذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى أف مجاؿ اىتماـ مكاتب نقؿ التكنولوجيا يتجاوز
الترخيص؛ إذ
مجرد تسييؿ الحصوؿ عمى براءات االختراع ،إدارة الممكية الفكرية ،وابراـ عقود ا
تضطمع تمؾ المكاتب بالعديد مف الخدمات األخرى؛ فيي تقدـ المساعدة والمشورة القانونية
فيما يتعمؽ بتأسيس وادارة الشركات الناشئة عف الممكية الفكرية .وتشترؾ المكاتب في تعييف
الفريؽ اإلداري لتمؾ الشركات ،ويمكنيا مف خالؿ الشراكة مع الحاضنة الجامعية حاؿ وجودىا،
توفير الحيز المكتبي والدعـ اإلداري .كما تسيـ المكاتب في ربط الشركات الناشئة بشركائيا
مف المانحيف ،والمستثمريف مف القطاع الخاص ،والمستثمريف التابعيف لممؤسسات ،والشركات
التي تزود الجامعة بالفعؿ بمحممي السوؽ ومستشاري التسويؽ .كما يساعد أعضاء المكاتب
مف ذوي الخبرة الشركات الناشئة في جذب رؤوس األمواؿ والتفاوض مع الجيات المختمفة
(أصحاب رؤوس األمواؿ أو البنوؾ االستثمارية)

(De Sousa, De Brito & Zambalde, 2019,

).op.cit, 29; Valdivia, 2013, 13-14
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( )0/4حاضنات األعمال الجامعٌة :University Business Incubators
تعد الحاضنات إحدى اآلليات التنظيمية التي تسيـ في تيسير عممية نقؿ التكنولوجيا
مف الجامعات إلى قطاع الصناعة وتسويقيا .وىناؾ تعريفات كثيرة لحاضنة األعماؿ؛ حيث
تُ َع َرفيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية بأنيا مؤسسة تنموية تشجع وتدعـ أصحاب
األفكار اإلبداعية ممف ليس لدييـ الخبرة المناسبة أو الموارد المالية لتنفيذ أفكارىـ أو إقامة
فضال عف توفير كؿ االستشارات والخدمات
مشاريعيـ؛ حيث تقدـ ليـ الحاضنة مكا ًنا لمعمؿً ،
التي يحتاجوف إلييا سواء أكانت فنية ،إدارية ،مالية ،تسويقية ،وقانونية ،وصوًال بيـ إلى
إقامة مشروعيـ والبدء في اإلنتاج والعمؿ الفعمي خالؿ فترة زمنية معينة (OECD, 2010,

) .5وتعرفيا رابطة حاضنات األعماؿ الوطنية

National Business Incubators

) Association (NBIAبأنيا بنية تنظيمية مف شأنيا تحفيز عممية بدء الشركات الناشئة
ونموىا ،وامداد رواد األعماؿ بالخبرة ،وباألدوات والشبكات التي تعينيـ عمى تنفيذ مشروعاتيـ
البحثية بنجاح .وتسيـ في تسويؽ التكنولوجيا ،تنويع االقتصادات ،توفير فرص العمؿ،

وتكويف الثروة ) .(Scramuzzi, 2002, 4كما تعرؼ بأنيا مؤسسة قائمة ليا كياف قانوني
وعالقة مباشرة برواد األعماؿ الذيف يرغبوف في إقامة مؤسسات ،وتيدؼ إلى تقديـ سمسمة
متكاممة مف الخدمات والتسييالت واالستشارات واآلليات التي تساعد الريادييف عمى تجاوز
الصعوبات التي تواجييـ خالؿ مرحمة االنطالؽ في مشروعاتيـ (طارؽ المصري.)ٖٓٗ ،ٕٓٔٛ ،

وىناؾ تصنيفات مختمفة أل نواع حاضنات األعماؿ؛ إذ تصنؼ تمؾ الحاضنات عمى
أساس الجية المالكة ليا ومصدر التمويؿ إلى؛ حاضنات أعماؿ عامة  Publicغير ىادفة إلى
الربح ،في مقابؿ حاضنات أعماؿ خاصة  privateوالتي تيدؼ إلى تحقيؽ الربح .وىناؾ
حاضنات أعماؿ مختمطة تؤسس بجيود مشتركة مف قبؿ كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص.
وىناؾ حاضنات أعماؿ ذات الصمة بالمؤسسات األكاديمية حيث تكوف منبثقة مف الجامعات
أخير ىناؾ حاضنات أخرى تكوف عادة تحت رعاية جيات مختمفة غير
والمراكز البحثية .و ًا
تقميدية مثؿ غرؼ التجارة والصناعة والموانئ ،ومؤسسات الفف والسينما (إنعاـ متعب،ٕٓٔٔ،
ٖٕٗ .)ٕٖ٘-ومع انتشار شبكة اإل نترنت ،ظيرت كذلؾ الحاضنات االفتراضية في أي مكاف
بوصفيا حمقة وصؿ بيف منتسبييا والجيات التي تحتاج إلييا (خالد محمود.)ٙٚ ،ٕٓٔٙ ،
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ىناؾ تصنيؼ آخر لمحاضنات وفقًا لمغرض الذي أنشئت مف أجمو؛ فيناؾ حاضنات

األعماؿ الدولية

International Business Incubators

(التي تيدؼ إلى جذب رأس الماؿ

األجنبي مع نقؿ التكنولوجيا الحديثة المصاحبة) ،والحاضنات اإلقميمية

Regional incubators

(تمؾ التي تخدـ منطقة جغرافية محددة لتنميتيا) .وىناؾ أيضا الحاضنات التكنولوجية
Technological incubators

(التي تحتوي المشاريع الصغيرة التي تستيدؼ إنتاج تصاميـ

فضال عف الحاضنات الصناعية
مبتكرة لمنتجات جديدة غير تقميدية) ،ىذا
ً
(incubatorsالتي تنشأ داخؿ منطقة صناعية) ،حاضنات القطاع الخاص

Industrial

Sector-specific

خير حاضنات المشاريع غير
( incubatorsالتي تيدؼ إلى خدمة قطاع أو نشاط بعينو) ،وأ ًا
التكنولوجية العامة ( Incubators of public non-technological projectsالتي تركز عمى جذب
الشركات الزراعية والصناعات اليندسية الخفيفة والمشاريع الحرفية المتميزة)

& (Shokeir

).Alsukaity, 2019, 194
أما عف حاضنات األعماؿ الجامعية؛ فيي تعد بمثابة بيئة تتخمؽ فييا تطبيقات
اعتمادا عمى نتائج البحوث العممية بالجامعات؛ فيي تتيح احتضاف
تكنولوجية واقتصادية
ً
أفكار المبتكريف مف أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف وتبنييا واستثمارىا ،وتحويميا مف مجرد
نموذج مختبري إلى واقع إنتاجي ممموس مف خالؿ ُم ْنتَج يخمؽ قيمة مضافة في اقتصاد
السوؽ ،ومف ثـ ترجمة تمؾ األفكار في صورة مكاسب اقتصادية .وتسيـ الحاضنات الجامعية
في تحقيؽ الشراكة بيف الجامعة و قطاع األعماؿ؛ فمف خالليا ،تسيـ الجامعة في تمبية
احتياجات المؤسسات المستفيدة ،وحؿ المشكالت التي تواجييا في مقابؿ الحصوؿ عمى
فضال عف
الدعـ المالي الذي تحتاج إليو ،ومف ثـ توفر الحاضنات
ذاتيا لمجامعة .ىذا ً
ً
تمويال ً
دور الحاضنات في تجسير الفجوة بيف مخرجات التعميـ واحتياجات سوؽ العمؿ مف خالؿ
تسويؽ المخرجات العممية والتقنية المبتكرة ،وتوليد فرص عمؿ لمشباب وتعميؽ فكر العمؿ
الحر  ،عالوة عمى دورىا في توطيف التقانة ومنع ىجرة األدمغة (عبد الباسط دياب ،وحناف كماؿ،
ٖٕٔٓ.)ٛٗ٘ ،ٛٔٚ ،
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( )3/4الحدائق العلمٌة :Science Parks
مف ضمف الكيانات المسئولة عف نقؿ التكنولوجيا وتسويقيا ما يعرؼ باسـ الحدائؽ
العممية التي تنشأ إما بداخؿ الحرـ الجامعي أو في المحيط الجغرافي بالقرب منو .وىي تمثؿ
إحدى اآلليات الميمة لمربط بيف النظرية والتطبيؽ مف خالؿ نقؿ التكنولوجيا مف الجامعة إلى
قطاع الصناعة؛ حيث تسيـ في توفير بيئة مناسبة داعمة لالبتكار مف خالؿ توفير البنية
التحتية التي تيسر رعاية االبتكار واإلبداع .ولعؿ أىـ ما يميز الحدائؽ العممية ىو ارتباطيا
الوثيؽ بالجامعات ومراكز البحوث بوصفيا الجيات المسئولة عف إنتاج المعرفة العممية
الكثيفة ،ووضع تمؾ المعرفة تحت تصرؼ رجاؿ األعماؿ والشركات لتحويميا إلى منتجات،
ومف ثـ تعد إحدى اآلليات الميمة لبناء االقتصادات الوطنية (محمد ناصؼ-ٕٗٗ ،ٕٓٔ٘ ،

ٕ٘ٗ).

وقد بدأت صيغة الحدائؽ العممية تنتشر عمى نطاؽ واسع في معظـ دوؿ العالـ منذ
تقريبا ،وخاصة بعد النجاح الذي حققو وادي السيمكوف في الواليات
منتصؼ القرف العشريف
ً
المتحدة األمريكية ،حيث حاولت الدوؿ المختمفة نقؿ التجربة األمريكية بإنشاء نموذج يشبو
وادي السيمكوف عمى أراضييا ،وأطمؽ عمييا تسميات مختمفة؛ فبينما نجد حديقة البحوث
 Research Parkىو االسـ الشائع استخدامو في الواليات المتحدة األمريكية ،نجد االسـ
المستخدـ في فرنسا ىو  .Technopoleأما في ألمانيا فيستخدـ مصطمح حديقة
التكنولوجيا  ،Technology Parkأو مركز التكنولوجيا  .Technology Centerإال أف التسمية
األدؽ ىي حديقة التقنية أو منطقة التقني ة؛ حيث إف اليدؼ الرئيس مف وراء إنشاء تمؾ
الحدائؽ لـ يكف لمقياـ بأبحاث عممية أساسية ،وانما يتمثؿ في نقؿ التقنية وتطويرىا (مصطفى

أحمدٖٗ ،ٕٓٔٚ ،؛ جامعة الممؾ عبد العزيز.)ٔ٘ ،ٕٓٓٗ ،

شأ بيا؛
وتعد الحدائؽ العممية ذات أىمية كبيرة في سياؽ األعماؿ بالمنطقة التي تُْن َ
حيث ت حقؽ فوائد متنوعة ليس فقط عمى الصعيد االقتصادي ،بؿ عمى مختمؼ األصعدة
فضال عف دورىا في تعزيز التعاوف بيف الشركات والجامعات
االجتماعية والثقافية .فيي،
ً
والمنظمات األخرى كثيفة المعرفة كجزء مف السياسة العامة لتحفيز االبتكار بالمجتمع ،فإنيا

تشجع عمى إنشاء الشركات وعقد االتفاقيات مع الجامعات ومراكز البحوث ،وتوليد فرص
مناسبا مف وجية نظر
استثمار
ًا
العمؿ ،وجذب الشركات القائمة عمى التكنولوجيا مما يجعميا
ً
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المؤسسات الحكومية (Vásquez-Urriago, Barge-Gil & Rico, 2016, 137; Guadix, et
al, 2016, 4870).

( )4/4الشركات الناشئة الجامعٌة University Spin-Offs
تُ َعرؼ الشركات الناشئة بصفة عامة بأنيا شركات جديدة أنشأىا أفراد كانوا يعمموف
حكوميا ،أو مؤسسة خاصة لمبحث
مختبر
ًا
في إحدى المؤسسات األـ (والتي قد تكوف جامعة،
ًّ

والتطوير) ،ثـ انفصموا عنيا إلنشاء شركات منافسة خاصة بيـ ) ،(Garvin, 1983, 3ناقميف
معيـ التكنولوجيا الجديدة والتي تكوف نواة عمؿ لمشركة الجديدة؛ إذ تعتمد تمؾ الشركات
الجديدة عمى تقنية أساسية يتـ نقميا مف تمؾ المؤسسة األـ ،ولذلؾ سميت الشركات الناشئة
)(Steffensen, Rogers & Speakman, 2000, 97; Carayannis et al., 1998, 1

أما مصطمح الشركات الناشئة الجامعية أو الشركات الناشئة القائمة عمى التكنولوجيا
الجامعية فيشير إلى شركة جديدة ،صغيرة ،عالية التكنولوجيا يكوف رأسماليا الفكري قد نشأ
بطريقة أو بأخرى في جامعة ،وقد يكوف مؤسس تمؾ الشركة أحد أعضاء ىيئة تدريس أو أحد
الطمبة الجامعييف الدارسيف بيا الذيف تركوا الجامعة لبدء الشركة ،أو قد يكونوف قد بدأوىا مع
استمرار ارتباطيـ بالجامعة ،مع اعتمادىـ لبدء ىذه الشركة في األساس عمى تكنولوجيا تـ
إنتاجيا بالجامعة أو تكنولوجيا مستندة إلى فكرة بحثية تـ تطويرىا داخؿ الجامعة (Smilor,

Gibson & Dietrich, 1990, 64).

وتعد الشركات الناشئة الجامعية إحدى اآلليات الميمة لنقؿ التكنولوجيا الجامعية
خصوصا أف المستثمريف ال يقبموف عادة عمى التكنولوجيات الجديدة لما قد تنطوي
وتسويقيا،
ً
عميو مف مخاطرة كبيرة مف جانبيـ ،ومف ثـ تظير الشركات الناشئة الجامعية بوصفيا الخيار
المناسب لتطوير التكنولوجيا مف خالؿ وجود شركة جديدة لبيع التكنولوجيا الجامعية ،تعتمد
في تأسيسيا عمى األصوؿ الفكرية لمجامعة ).(Bradley, Hayter & Link, 2013, 571
عمما بأف الجامعة قد ترخص ممكيتيا
وتعتمد تمؾ الشركات عمى تراخيص الممكية الفكريةً ،
الفكرية لمشركات الناشئة الجامعية نظير الحصوؿ عمى حصة مف أسيـ الشركة ،أو قد تقدـ
التراخيص لمشركات بشكؿ مجاني نظير الحصوؿ عمى نسبة مف الدخؿ المستقبمي لمشركات،
مما يزيد مف العوائد المالية لمجامعة ،ويضمف ليا التسويؽ التجاري السريع لمتكنولوجيا
الم ْنتَ َجة بيا (مصطفى أحمد ،ٕٓٔٚ ،مرجع سابؽ.)ٜٗ ،
ُ
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( )5/4تجمعات البحث الكثٌف Research-Intensive Clusters RICs
ومف اآلليات األخرى لنقؿ التكنولوجيا الجامعية وتسويقيا التجمعات اإلقميمية لمبحث
الكثيؼ  ، Regional RICsوالتي تُ َع َرفيا المفوضية األوروبية في تقريرىا بأنيا كيانات تعتمد
في الغالب عمى الشراكة القوية والتعاوف بيف الشركات ومؤسسات البحوث العامة (بما في ذلؾ
مصدر لتحقيؽ القدرة التنافسية
ًا
الجامعات) لالضطالع بميمة البحث والتطوير بوصفيما
واالبتكار .ولذا فيي تقع بالقرب مف الجامعات ومعاىد البحوث والتطوير حتى يتسنى ليا تبادؿ
المعرفة والموارد البشرية .وتسيـ تمؾ التجمعات بشكؿ فاعؿ في زيادة قدرة البحث والتطوير
التكنولوجي في المناطؽ الموجودة بيا ،وفي االستغالؿ األمثؿ لإلمكانات الموجودة بيا

).(European Commission, 2008, 5

ىذا ،وتتمتع تجمعات البحث الكثيؼ بعدد مف الخصائص التي تميزىا عف التجمعات
البحثية الكالسيكية ،لعؿ أىميا؛ توافر بنية تحتية بحثية ومختبرية عالية الجودة (قاعدة
عممية قوية)  ،توافر ثقافة االبتكار وريادة األعماؿ لدى الباحثيف وأفراد المجتمع ،القدرة عمى
التوليد السريع لمشركات الناشئة وعمى استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ،القدرة عمى
جذب األفراد والطمبة الموىوبيف ،توافر قوى عاممة ماىرة ،توافر التمويؿ المناسب لتطوير
األفكار الجديدة ،وخاصة رأس الماؿ المغامر ،توافر الخدمات الداعمة لألعماؿ ذات القيمة
المضافة ،توافر موقع جيد جاذب لمراكز البحوث بالشركات الكبرى ،توافر شبكات فعالة سواء
أخير فيي
أكانت رسمية أو غير رسمية بيف الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية ،و ًا
ور ْغـ عدـ توافر جميع تمؾ الخصائص في الوافع الفعمي لتجمعات
توفر ًا
إطار لمتعاوف الدوليٌ .

البحث الكثيؼ ،إال أنو كمما توفر بيا عدد أكبر مف الخصائص ،كانت تمؾ التجمعات أقوى مف
غيرىا ) .(Ibid, 27-28وتتيح تجمعات البحث الكثيؼ لمجامعات المساىمة في التنمية
اإلقميمية؛ حيث تكوف أنشطة االبتكار وانتاج المعرفة داخؿ الشركات أكثر كفاءة في التجمعات

التي تضـ كالًّ مف الجامعات البحثية والشركات األخرى المشاركة في عمميات البحث والتطوير
).(Reveiu & Dardala, 2013, 555
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( )5مراحل عملٌة تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة:
تمثؿ عممية التسويؽ  Commercialization Processلمتكنولوجيا الجامعية بصفة
خطيا  ،linear pathيشتمؿ عمى مراحؿ عديدة منيا؛ نشوء الفكرة
مسار
ًا
عامة
ً
 ،Developmentالتعرؼ عمى الفرص المتاحة  ،Opportunity Recognitionصياغة الفكرة
Idea

 ،Concept Formulationتطوير الفكرة  ،Concept Developmentإطالؽ المنتج Product
 ،Launchتغمغؿ المنتج بالسوؽ (Commomwealth Department of Market Penetration

) .Education, Science & Training, 2002, 15وقد وصفت إحدى الدراسات تمؾ العممية
بأنيا عممية معقدة؛ حيث تتأثر بالبيئة المحيطة ومتغيراتيا المختمفة سواء التنظيمية،
فضال عف كونيا عممية ليست يسيرة؛ إذ يحتاج
االجتماعية ،االقتصادية ،التكنولوجية .ىذا
ً
تحويؿ نتائج البحوث (الممكية الفكرية) التي يتوصؿ إلييا أساتذة الجامعات وباحثييا مف

صورتيا األولية إلى منتج ذي فائدة تطبيقية إلى مجيود كبير .عالوةً عمى صعوبة إقناع
المستفيديف (المستثمريف) بمزايا التكنولوجيا الجديدة ،وما يمكف أف تُ َحقِّقو ليـ مف قيمة

تجاريا ).(Zhao, 2004, 223
تصاديا أو
مضافة اق
ً
ً

وفيما يمي نعرض مراحؿ تمؾ العممية مف خالؿ النموذج التقميدي في الجامعات؛ حيث

تتـ في الغالب عف طريؽ مكاتب تسويؽ التكنولوجيا مف خالؿ عدد مف المراحؿ؛ فبعد أف
يصؿ أحد الباحثيف بالجامعة الكتشاؼ ما ،يقوـ بالكشؼ عنو لدى أحد تمؾ المكاتب
بالجامعة ،والذي يتولى ميمة تقييـ االختراع إلقرار ما إذا كاف يمكف منحو براءة اختراع أـ ال.
ثـ يبدأ المكتب في البحث عف اإلمكانات التجارية لالختراع ،والفوائد المتوقعة لو .وفي حالة
إذا ما قرر المكتب أف يستثمر في االختراع ،تبدأ الخطوة التالية المتمثمة في تقديـ طمب براءة
اختراع .وبمجرد الحصوؿ عمى براءة االختراع ،يبدأ المكتب في تسويؽ التكنولوجيا (إذ إف
اليدؼ مف ىذه الجيود التسويقية ىو العثور عمى المنظمة أو رجؿ األعماؿ المناسب الذي
يمكنو االستفادة المثمى مف التكنولوجيا المقدمة في مقابؿ توفير عوائد مالية لمجامعة) .وعند
التوصؿ إلى شريؾ مناسب لمجامعة ،تبدأ الجامعة في التفاوض معو بشأف اتفاقية التراخيص
والتي تكفؿ ضماف حؽ ممكية االختراع لمجامعة ،وتحديد العوائد المالية التي تحصؿ عمييا
الجامعة عند التنفيذ .وبمجرد التوصؿ إلى اتفاؽ بيف الطرفيف ،يتـ الترخيص لمتكنولوجيا
بشكؿ رسمي .وفي المرحمة األخيرة يكوف مف حؽ الشريؾ الثاني لمجامعة استخداـ التكنولوجيا
(Bradley, Hayter & Link, 2013, op.cit, 575).

- ٖٙ٘ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،أف عممية تسويؽ األبحاث ىي عممية تشاركية متعددة
المستويات multi-level؛ حيث تشارؾ ثالثة مستويات تنظيمية في تمؾ العممية ىي النظاـ
اإليكولوجي  Ecosystem Environmentوالذي يمثؿ المستوى التنظيمي األوؿ ،ويضـ
المستفيديف بالبيئة الخارجية (بيئة األعماؿ والبيئة االجتماعية واالقتصادية) .وقد أثبتت
األدبيات المتوافرة حوؿ النظـ اإليكولوجية الريادية ،بأنو عندما يكوف السياؽ العاـ لمنظاـ
ومساعدا ،فإف ذلؾ ييسر عممية تسويؽ التكنولوجيا
محفز
ًا
االيكولوجي لريادة األعماؿ
ً
الجامعية .وتميز األدبيات بيف خمس مجموعات محتممة ألصحاب المصمحة بالنظاـ البيئي
والتي يمكف أف تشترؾ مع الجامعة في تسويؽ التكنولوجيا وىـ رواد األعماؿ ،ومقدمو رأس
الماؿ المخاطر ،مكاتب تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات ،وصانعو السياسات (الحكومة)،
والشركات الكبيرة (القطاع الخاص) .أما المستوى الثاني فتمثمو اليياكؿ التنظيمية الجامعية

 Organizational Structuresالتي تدعـ عممية التسويؽ والتي تضـ كالًّ مف األقساـ

األكاديمية ،مكاتب تسويؽ التكنولوجيا ،الحدائؽ التكنولوجية ،وحاضنات األعماؿ الجامعية.
أما المستوى الثالث فيمثمو الباحثوف أنفسيـ individual researcher؛ والذي يركز عمى
الخصائص الفردية لممخترعيف ،والحوافز التي تقدـ ليـ لتشجيعيـ عمى االشتراؾ في عممية
تسويؽ اختراعاتيـ ) .(Theodoraki & Messeghem, 2017, 47وقد يتـ التفاعؿ بيف تمؾ
األطراؼ المشاركة في عممية تسويؽ التكنولوجيا مف خالؿ أحد أسموبيف رئيسيف ىما:

األسموب المؤسسي  Institutional Modeالذي ينطوي عمى التفاعؿ بيف الجامعة وأصحاب
المصمحة بالنظاـ البيئي (الصناعة ،والحكومة ،المستثمريف غير ىادفيف لمربح) ،وأسموب
التعاقد الشخصي  ،Personal Contractual Modeوالذي يتخذ شكؿ التعاوف سواء الرسمي
أو غير الرسمي بيف أصحاب المصمحة بالنظاـ اإليكولوجي والعمماء أنفسيـ ،والذي قد يتـ
بمشاركة الجامعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ).(Freitas, Geuna & Rossi, 2013, 50
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المحور الثالث /مالمح الخبرة األمرٌكٌة فً مجال تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة
فً ضوء القوى والعوامل الثقافٌة المؤثرة (دراسة وصفٌة تحلٌلٌة)

وفيما يمي َن ْع ِرض لمالمح الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
بالدراسة والتحميؿ والتي ساىمت في دعـ االبتكار وخدمة الصناعة األمريكية ،مف خالؿ
استعرض نشأة وتطور فكرة تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية ،ثـ تحديد مفيوـ تمؾ
العممية بالسياؽ األمريكي ،والوقوؼ عمى أىدافيا ،آلياتيا ،ومراحميا ،ثـ نتطرؽ بعد ذلؾ
ال ستعراض نموذج الثنتيف مف الجامعات األمريكية الرائدة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا
أخير نعرض لنتائج
الجامعية وىما جامعة تكساس في أوستف ،وجامعة ميزوري في كولومبيا ،و ًا
تحميؿ الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية مف خالؿ الوقوؼ عمى أبرز
جوانب التميز بتمؾ الخبرة ،والتي يمكف اإلفادة منيا بالجامعات المصرية لتحسيف ممارساتيا
في ىذا اإلطار .ولكف قبؿ ذلؾ َي ْج ُدر بنا أف نمقي الضوء عمى مالمح السياؽ الثقافي لممجتمع
األمريكي ،والذي ألقى بظاللو عمى الظاىرة موضوع الدراسة واالىتماـ (تسويؽ التكنولوجيا
الجامعية) ،وشكؿ أبرز معالميا ،وذلؾ عمى النحو التالي:
الواليات المتحدة األمريكية ىي جميورية دستورية اتحادية تضـ خمسيف والية (مف
بينيـ أحدث واليتيف وىما جزر ىاواي  Hawaiiوأالسكا  ،)Alaskaومقاطعة فيدرالية واحدة ىي
مقاطعة كولومبيا أو واشنطف العاصمة( ،موطف عاصمة البالد) .تقع معظـ البالد ( ٗٛوالية
وواشنطف العاصمة) في وسط قارة أمريكا الشمالية ،يحدىا مف الشماؿ كندا ،ومف الجنوب
المكسيؾ وخميج المكسيؾ ،بينما يحدىا مف الشرؽ المحيط األطمسي ومف الغرب المحيط
اليادي .أما واليتا ىاواي وألسكا فيما منفصمتاف عف الكتمة البرية الرئيسة لمواليات المتحدة؛
إذ تقع والية ىاواي التي تتكوف مف مجموعة مف الجزر في منتصؼ المحيط اليادي .في
عبر
غربا َ
حيف تقع والية أالسكا في الشماؿ الغربي مف القارة ،وتحدىا كندا شرقًا وروسيا ً
عددا مف األراضي والجزر في ِ
الكاري ِبي والمحيط اليادي (إيرؿ
مضيؽ ب ِيرينغ .كما تضـ الدولة ً

ميتمماف٘ ،ٜٜٔٗ ،؛ .)Loo, 2018a,1

عالميا مف حيث المساحة بعد كؿ مف روسيا
تحتؿ الواليات األمريكية المركز الثالث
ً
تقريبا (ويكيبيديا الموسوعة الحرة:
مربعا
متر
وكندا؛ حيث تبمغ مساحتيا  9,629,091كيمو ًا
ً
ً

قائمة الدوؿ والتبعيات حسب المساحة) .كما تحتؿ الترتيب الثالث عمى مستوى العالـ مف حيث
التعداد السكاني بعد كؿ مف الصيف واليند؛ حيث يبمغ عدد سكاف الواليات األمريكية
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 332.703.000نسمة بما نسبتو  %4.28مف سكاف العالـ وفقًا إلحصاء عاـٕٕٓٓـ

(ويكيبيديا الموسوعة الحرة :قائمة الدوؿ والتبعيات حسب عدد السكاف).

ٍ
ماض بعيد
إف الواليات المتحدة األمريكية التي تتصدر اليوـ المسرح الدولي ليس ليا

أو حضارة عريقة؛ إذ ال يتعدى عمرىا قرنيف مف الزماف .ونتيجة لذلؾ فإف األمريكييف ينظروف
دوما إلى المستقبؿ .ومف ىذا المنطمؽ كاف
إلى الماضي باعتباره عديـ الفائدة ،وىـ يتطمعوف ً
إيماف المجتمع األمريكي بالتغيير السريع ،وكانت قناعتيـ بأىمية التعميـ الجامعي في إحداث
ىذا التغيير (أحمد أحمد .)ٚٛ ،ٕٓٓٔ ،فمنذ استقالؿ الواليات المتحدة األمريكية عف التاج
البريطاني في عاـ  ٔٚٚٙـ ،قامت عمى بناء قوتيا الذاتية وانطمقت في تقدميا بسرعة كبيرة
معتمدة في ذلؾ عمى قمة القيود الجغرافية واالجتماعية ،وتدفؽ رأس الماؿ االستثماري مع
انعداـ األخطار الخارجية الجسيمة .ومنذ أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف بدأ
الدور األمريكي في البروز؛ فقد نجحت أمريكا خالؿ ىذا القرف في بناء قوة عسكرية ضخمة
أمريكيا (عصاـ عبد
تتواءـ مع نيضتيا وقدرتيا االقتصادية ،ولذا اعتبروه األمريكيوف قرًنا
ً
الشافي.)ٜ-ٛ ، ٕٓٔٗ ،

تنوعا مف حيث
تتميز الواليات المتحدة األمريكية بكونيا واحدة مف أكثر بمداف العالـ ً
اختالؼ العرؽ والثقافات نتيجة اليجرة الكبيرة إلييا؛ حيث تضـ الواليات مجموعة متنوعة مف
الجماعات العرقية ،وتتعدد االتجاىات الثقافية داخؿ المجتمع األمريكي نتيجة لتعدد األجناس
المياجرة إليو مف بمداف مختمفة ألسباب متعددة ).(Thomposon & Hickey, 2005, 55
وتمثؿ قدرة األمريكييف عمى تحقيؽ المواءمة بيف البيئة الجديدة واألفكار القديمة التي جمبوىا
تأثير
معيـ سر أصالة الشعب األمريكي .وتجدر اإلشارة إلى أنو كاف ليذه الثقافات المختمفة ًا
كبير عمى السياسات التعميمية في الواليات األمريكية والتي تُْب َنى عمى مبادئ أساسية لدى
ًا
المجتمع األمريكي مف أىميا احتراـ التنوع في التركيب السكاني ،االلتزاـ بالحرية الفردية،
والتفاني في سبيؿ المثؿ العميا الديمقراطية (روبرت كروندفٜٜٔ٘،ٕٓ ،؛ (Adams & Strother-

 .Adams, 2008, 31وقد صاحب ذلؾ التأكيد عمى مبدأ تكافؤ الفرص أماـ جميع فئات
الشعب األمريكي بحيث يحصؿ كؿ فرد عمى الخدمات والتسييالت التعميمية التي تقابؿ
إمكاناتو وقدراتو واىتماماتو الدراسية األكاديمية ،وتحقؽ في نفس الوقت أىدافو الحياتية
بغض النظر عف العرؽ أو الموف أو الجنس ).(Chaube & Chaube, 2003, 55
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وتعد الواليات المتحدة رسميًّا دولة عممانية؛ إذ ال يشير الدستور األمريكي أي إشارة
إلى الديف إال في أحد تعديالتو والذي نص فييا أف الكونجرس اليصدر قانوًنا يتعمؽ بنشأة

ديف مف األدياف أو يمنع حرية ممارسة الديف .وفي ظؿ تمؾ الحرية الدينية ،سمحت حكومات
الواليات بإنشاء مدارس دينية مستقمة تنتمي لطوائؼ دينية متنوعة دوف تدخؿ مف جانب

السمطات سواء عمى المستوى القومي أو المحمي (أحمد حجي .)ٔ٘ٔ ،ٜٜٔٛ ،ىذا ويتبنى
المجتمع األمريكي الفمسفة البراجماتية التي تؤكد عمى ضرورة الربط بيف الفكر والعمؿ ،وأف
التعميـ مف أجؿ العمؿ ينبغي أف يحظى بأىمية مماثمة لمتعميـ مف أجؿ التفكير (محمد مرسي،

ٔ .)ٔٚ٘ ،ٜٔٛوالواليات المتحدة األمريكية دولة ديمقراطية فيدرالية ،تتألؼ مف ثالث سمطات
منفصمة :السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،والتي تتحدد سمطاتيا مف قبؿ كؿ مف
الدستور األمريكي والرئيس والمحاكـ الفيدرالية عمى التوالي .ويتـ تحديد مزيد مف الصالحيات
والواجبات ليذه الفروع مف خالؿ القوانيف الصادرة عف الكونجرس ،بما في ذلؾ إنشاء اإلدارات
التنفيذية والمحاكـ أدنى درجة مف المحكمة العميا ).(Loo, 2018b,1

وتتميز السمطة عمى المستوى القومي بأنيا المركزية ،فمكؿ والية مف الواليات
المتحدة الخمسيف ىيكؿ حكـ مختمؼ؛ حيث تتمتع الواليات بنظاـ فيدرالي ،مع صالحيات
حكومية غير مخصصة بشكؿ صريح لمحكومة الوطنية ،وانما تحتفظ بيا حكومات الواليات
فضال عف أف حكومات الواليات تقوـ أيضا بتفويض الصالحيات إلى
والحكومات المحمية .ىذا ً

الحكومات المحمية ) .(Youtie, 2012, 11وقد ترؾ ذلؾ أثره في نظاـ التعميـ األمريكي وادارتو
التي ال تتيح لمسمطات المركزية سمطة التدخؿ المباشر في شئوف التعميـ؛ فالدستور األمريكي
يؤكد عمى أف التعميـ مسئولية الواليات ،األمر الذي جعؿ لكؿ والية نظاميا التعميمي الخاص
بيا باعتبار أف لكؿ والية سمطتيا التعميمية المحمية ) .(Hough, 1984, 218فنجد التعديؿ
العاشر لمدستور األمريكي الصادر عاـ ٜٔٔٚـ لـ يتناوؿ بشكؿ صريح أو ضمني أي
مسئوليات لمحكومة الفيدرالية تخص التعميـ ،وانما منح حكومات الواليات مسئولية القياـ
بتنظيـ التعميـ وادارتو .وقد ترتب عمى ذلؾ عدـ وجود ىيئة مركزية في واشنطف العاصمة
تماثؿ و ازرات التربية أو التعميـ المعروفة في البمدف األخرى ،وال يوجد لمحكومة الفيدرالية
سمطة تحديد سياسة قومية لمتعميـ (ماكس فاراند ،د.ت .)ٔٙٛ ،وينحصر عمؿ وزارة التربية
األمريكية ،بوصفيا الييئة الفيدرالية الرئيسة المسئولة عف التعميـ عمى المستوى القومي ،في
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تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية بيف الواليات وادارة البرامج التعميمية الفيدرالية ،وتقديـ
الخدمات االستشارية وقتما يطمب ذلؾ منيا .وليس لدى ىذه الوزارة أي سمطة حياؿ إقامة
نظاـ تعميمي قومي أو إصدار التشريعات التي تخص التعميـ (نبيؿ خميؿ .)ٕٜٔ ،ٕٖٓٓ ،وعمى
الرغـ مف ذلؾ ،فقد كفؿ الدستور األمريكي لمحكومة الفيدرالية الصالحيات التي تمكنيا مف
إحداث تغييرات في السياسات التعميمية وفقًا لالعتبارات القومية فقط (عبد الجواد بكر،ٕٕٓٓ ،
ٖٖ).

وقد سمح نشر السمطة في جميع أنحاء الدولة والسمطات المحمية ،بتنوع الممارسات
عبر الجامعات البحثية العامة والخاصة ،وأتاح تنفيذ مبادرات ابتكار مستقمة

(Wessner,

) .2016, 17ولقد كانت االستقاللية الكبيرة التي تتمتع بيا الواليات األمريكية ،والتنافس
الشديد فيما بينيا أحد األسباب الرئيسة وراء نجاح سياسات التسويؽ ونقؿ الممكية الفكرية
بالجامعات األمريكية ،بؿ كاف السبب وراء اىتماـ الجامعات الخاصة بالتسويؽ بشكؿ أكبر مف
مثيالتيا الحكومية ،نظ ارً لما تتمتع بو تمؾ الجامعات الخاصة مف مرونة أكبر في منح مقابؿ
مادي لممخترعيف ،وكذلؾ إتاحة الفرصة لممخترعيف المتالؾ حقوؽ ممكية (أسيـ وأنصبة) في

بعض الشركات الناشئة القائمة عمى التكنولوجيا الجامعية )(Karlsson, 2004, op.cit, 10

ظا عمى
ًا
ولقد كاف لألحداث السياسية التي مرت عمى الواليات األمريكية
تأثير ممحو ً
جميا
سياستيا التعميمية حيث إصدار العديد مف التشريعات المنظمة لمتعميـ .وقد ظير ذلؾ ً

عند إطالؽ الروس لصاروخ الفضاء األوؿ سبوتنؾ عاـ ٜٔ٘ٚـ فيما يعرؼ بػػ(صدمة

سبوتنؾ)  ،حيث تعرض التعميـ األمريكي النتقادات حادة مما جعؿ الكونجرس األمريكي يصدر
قانوف التعميـ دفاع قومي The National Defense Education Actعاـ ٜٔ٘ٛـ والذي
ينص عمى تخصيص ربع بميوف دو ٍ
الر سنويًّا لتحسيف التعميـ في المجاالت التي تعتبر حيوية

لألمف القومي ) . (NDEA of 1958ثـ تعرض التعميـ األمريكي في نياية الفترة األولى لحكـ
الرئيس ريجاف النتقاد أ كثر حدة عندما شعر المسئولوف عمى التعميـ بأف انخفاض مستوى
التعميـ األمريكي ييدد األمة .ومف ثـ صدر تقرير أمة في خطر  Nation at riskعاـ
ٖٜٔٛـ ،والذي ركز عمى دراسة نظاـ التعميـ في الواليات األمريكية لموقوؼ عمى أوجو
القصور في التعميـ األمريكي ،وحذر مف ضعؼ فعاليتو في إعداد المواطف األمريكي لمقرف
الواحد والعشريف .وبناء عميو بدأ رجاؿ التربية بتطوير المناىج الدراسية والتركيز عمى دراسة
عموـ الفضاء ).(The National Commission on Excellence in Education ,1983, 11
- ٖٚٓ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

وتعتمد الواليات المتحدة األمريكية عمى نظاـ اقتصاد السوؽ المبني عمى المنافسة
التجارية واالقتصاد الرأسمالي الحر والذي يعني عدـ تدخؿ الدولة في األنشطة االقتصادية،
وترؾ السوؽ يضبط نفسو بنفسو؛ إذ تُ ْع ِطي الدولة حرية المعامالت االقتصادية لممؤسسات
والييئات واألفراد ،وتمنحيـ كذلؾ الحؽ في إدارة المشروعات االقتصادية تطبيقًا لمفمسفة

الراسمالية التي تنطمؽ مف أف تحقيؽ االزدىار االقتصادي لمدولة يعتمد عمى المبادرات

واألنشطة الفردية ،مع الحفاظ عمى حرية الفرد وامكاناتو (عبد الغني عبود.)ٕٖٛ ،ٜٔٛٓ ،
وتمتمؾ الواليات المتحدة أكبر اقتصاد وطني عمى مستوى العالـ؛ حيث تمتمؾ أعمى
ناتج محمي عمى مستوى العالـ في عاـ ٕٜٓٔـ؛ إذ يقدر إجمالي الناتج المحمي في العاـ
أمريكيا ) ،(GDP Ranked by Country 2019وذلؾ في
الر
المذكور  21,410,230دو ًا
ً
مقابؿ  20.4تريميوف دو ٍ
الر أمريكي وفقًا لتقديرات صندوؽ النقد الدولي لعاـ ٕٓٔٛـ.
ويتجاوز حجـ االقتصاد األمريكي ٔ %ٕ٘.مف حجـ االقتصاد العالمي (The International

) .Monetary Fund IMF: United Statesواذا كانت براءات االختراع تعد أحد المؤشرات الدالة
عمى مستوى االبتكار التكنولوجي بالبمد المسجمة فيو ،فيالحظ زيادة عدد براءات االختراع
بشكؿ ممحوظ في الواليات األمريكية؛ فباستقراء التطور العددي لبراءات االختراع الممنوحة
بأمريكا بيف عامي ٕٕٖ٘ٓٓٓٔ-ـ؛ نجدىا كانت تقدر ب  788.602في عاـ ٕ٘ٓٓـ،
وأصبحت  1.164.800في عاـ ٖٕٔٓـ (شانوف ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ،

٘ٗٔ) .كما أصدر مكتب الواليات المتحدة لمبراءات والعالمات التجارية

United States

)( Patent & Trademark Office (USPTOبوصفو الوكالة الفيدرالية المسئولة عف منح
براءات االختراع األمريكية وتسجيؿ العالمات التجارية) البراءة رقـ ٓٔ مميوف وذلؾ في ٜٔ
يونيو ٕٓٔٛـ ،مما يدؿ عمى التاريخ الثري وقوة نظاـ الممكية الفكرية في الواليات المتحدة
) .(Intepat, 2019, op.cit,1وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف الجامعات األمريكية تمعب
أساسيا في تحقيؽ نظاـ االبتكار بوصفيا المسئولة عف توفير رأس الماؿ البشري،
دور
ًا
ً
ومصدر أساسياً لمعديد مف الشركات الجديدة القائمة عمى التكنولوجيا الجامعية
ًا
).(Rasmussen, Moen & Gulbrandsen, 2006, op.cit, 519

أما بالنسبة لمصادر التمويؿ لمشروعات البحث والتطوير ،فنجد أف القطاع الخاص
(قطاع الصناعة عمى وجو الخصوص) ىو المصدر الرئيس لتمويؿ وتنفيذ البحوث بالواليات
األمريكية؛ إذ تعد الحكومة الفيدرالية المموؿ الرئيس لمبحوث األساسية في الواليات المتحدة
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األمريكية ،تاركة الصناعة تقود البحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي؛ فبينما تُ َموؿ البحوث
األساسية مف قبؿ الحكومة الفيدرالية بنسبة  52.6%في مقابؿ نسبة  %ٕٙمف حكومات
الواليات والجامعا ت والكيانات األخرى غير اليادفة لمربح ،نجد البحوث التطبيقية المسئولة عف
تحقيؽ التطوير التكنولوجي تُ َموؿ بنسبة  %67.4مف قطاع الصناعة ،في مقابؿ %22.1
مف قبؿ الحكومة الفيدرالية (شانوف ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ.)ٜٔٗ ،ٖٔ٘ ،
وجدير بالذكر أف حصة القطاع الخاص في تمويؿ البحوث الوطنية األمريكية ،آخذة في النمو
عبر العقود الماضية؛ فبعد أف كانت ثمثا بحوث التطوير تموؿ مف قبؿ الحكومة االتحادية،
أصبح ما يقرب مف ثمثي تمؾ البحوث تموؿ مف قبؿ القطاع الخاص )(Wessner, 2016, 18

 ،op.cit,وذلؾ نتيجة إلدراؾ الواليات المتحدة األمريكية الدور الممكف لمقطاع الخاص في دفع
عجمة التقدـ والتطوير لمبحث العممي وتأثيراتو اإليجابية في تحقيؽ التقدـ االقتصادي .ومف
المنظور الصناعي ،فإف " العديد مف شركات التصنيع المعتمدة عمى التقنية تجد أف الشراكة
داخميا؛
مع الجامعات األمريكية واإلنفاؽ عمى البحث والتطوير أكثر فعالية مف تطوير التقنيات
ً

إذ تستفيد تمؾ الشركات مف خالؿ دعميا وتمويميا لمبحوث الجامعية مف الخبرة الجامعية

الثرية والبيئة المتعاونة مف اإلدارات األكاديمية" .(Enkel, Gassmann & Chesbrough,

)2009, 312

وجدير باإلشارة أف قوة نظاـ الجامعات األمريكية وتفاعميا الوثيؽ مع االقتصاد
نتاجا لسياسات مقصودة تتطمع لممستقبؿ مف
الوطني لـ يكف وليد األحداث األخيرة ،بؿ كاف ً
جانب الحكومة االتحادية والواليات األمريكية ،والتي بدأت منذ صدور قانوف موريؿ في عاـ
ٕٔٛٙـ؛ إذ يمثؿ ىذا القانوف أوؿ خطوة رئيسة نحو إرساء ديمقراطية النظاـ التعميمي
األميركي ،واقامة عالقات شراكة بيف الحكومة االتحادية والواليات لتشجيع الجامعات عمى
القياـ بدورىا في تحقيؽ نمو الزراعة الحديثة وتمبية احتياجات الصناعة (Wessner, 2012,

بارز في تحقيؽ األمف القومي ،والمحافظة عمى الصحة العامة
دور ًا
) .79وقد لعبت الجامعات ًا
خالؿ الخمسينات والستينات مف القرف العشريف ،وساىمت بمرور الوقت في تحقيؽ النمو
االقتصادي لمبالد.
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( )1نشأة وتطور فكرة تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات األمرٌكٌة:
لقد كانت المختبرات الفيدرالية ىي المصدر الرئيس لالبتكار في الواليات المتحدة منذ
إنشاء أوؿ مختبر بيا؛ مؤسسة سميثونياف  the Smithsonian Institutionفي عاـ ٔٛٗٙـ
) .(Hughes et al., 2011, op.cit, iiiأما بالنسبة لمجامعات األمريكية ودورىا في إنتاج األفكار
المبتكرة ،فتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف الواليات المتحدة األمريكية قد عرفت خالؿ
تاريخيا ثالث موجات رئيسة أدت إلى توسيع دور الجامعات في تحقيؽ االبتكار والمساىمة
في التنمية االقتصادية؛ وقد بدأت الموجة األولى بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ لـ يكف لدى
الواليات األمريكية في ذلؾ الوقت طرقاً نظامية لنقؿ االبتكارات إلى الصناعات المدنية ،كتمؾ

التي سمحت لمحمفاء بكسب الحرب .ومف ثـ ،قرر العديد مف العمماء والميندسيف أف يصبحوا
رواد أعماؿ وأصحاب مشاريع حتى يتسنى ليـ المساىمة في إعادة بناء العالـ وتحسيف
نوعية الحياة ،وأنشأوا بالفعؿ مشاريعيـ الخاصة لتعزيز التنمية وتسويؽ تكنولوجياتيـ.
ور ْغـ ذلؾ،
وأنشأت بعض الجامعات آنذاؾ مكاتب اتصاؿ صناعية لتسويؽ الممكية الفكريةُ .
كاف ىناؾ نوعٌ مف المقاومة مف قبؿ األكاديمييف التقميدييف الذيف كانوا يعتقدوف أف تمؾ
خطر عمى استقالؿ الجامعات ،ولـ تشارؾ الحكومات المحمية أو
ًا
ش ِكؿ
المبادرات التجارية تُ َ
الحكومة االتحادية في تمؾ المبادرات لنفس السبب ).(Abetti et al., 2011, 17
ف في ظؿ سيادة مفيوـ البرج العاجي لمجامعات ،لـ يكف لدى الباحث آنذاؾ أي فكر أو
دافع تجاه نقؿ نتائج أبحاثو إلى الجميور إال مف خالؿ الطريؽ الوحيد المقبوؿ وىو النشر
العممي .ونتيجة لذلؾ ،فقد كاف الباحث الذي يقبؿ إعانات مالية مف قبؿ الشركات مثار
استيجاف مف ِقَبؿ زمالئو ،ويقاؿ عنو إنو بات يقبؿ الماؿ المموث "accepted tainted
ويتَ َيـ بأنو حاد عف الطريؽ الصحيح ،وأصبح أداة في يد المصالح الخاصة.
” ،moneyبؿ ُ
الع ِالـ عف البحوث األساسية
فقد كاف ُي ْخشى في تمؾ الفترة مف أي إجراءات قد تُ َح ِوؿ اىتماـ َ
وتدفعو إلى العمؿ فقط عمى تمؾ األفكار التي تظير ليا منافع تجارية .وبعبارة أخرى ،فقد كاف
مدفوعا إلى اكتشاؼ المعارؼ
ىناؾ تخوؼ مف أف تتغير وجية الباحث ووظيفتو مف كونو
ً
الجديدة ،إلى أف تحركو الدوالرات فقط مف أجؿ حؿ المشاكؿ الحالية في العالـ الواقعي
).(Bremer, 1998, op.cit, 4

إال أنو مع بداية الثمانينيات مف القرف العشريف (مرحمة الموجة الثانية) ،تغيرت
العالقات بيف الجامعات ،وأصحاب المشاريع الريادية ،والحكومات اإلقميمية ،وذلؾ بعد أف
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ُذ ِىمَت الواليات المتحدة النخفاض تنافسيتيا مقابؿ الياباف في عدة مجاالت (مف أىميا
السيارات واإللكترونيات) ،مما أدى إلى عجز في ميزاف المدفوعات لدييا ،وارتفاع معدؿ

فضال عف حدوث خسائر في معظـ الشركات األمريكية الميمة .ونتيجة ليذا
البطالة ،ىذا
ً

الوضع ،تحوؿ اىتماـ قادة المجتمع اإلقميمي والمحمي ،ومسؤولو الحكومات اإلقميمية وبعض
المنظمات الفيدرالية إلى الجامعات بوصفيا تمثؿ المصادر التقميدية لالبتكار والتجديد
االجتماعي ،بغرض المساعدة في إنشاء مشروعات جديدة ذات قيمة مضافة قادرة عمى توفير
وظائؼ بأجور جيدة ،وتوسيع المبيعات في مناطؽ أخرى مف العالـ؛ حيث يمكف أف تسيـ
الصادرات في تحسيف مستوى المعيشة لممجتمع األمريكي بأكممو .وظيرت في ذلؾ الوقت
الحاضنات التي تقع داخؿ أو بالقرب مف الحرـ الجامعي باعتبارىا األسموب المفضؿ لخمؽ
آلية عمؿ ذات قيمة مضافة (.)Abetti et al., 2011, op.cit, 18
وقد كاف إنشاء األغمبية العظمى مف الحاضنات في الواليات المتحدة ( ٜٓ%عمى
األقؿ) مف خالؿ المنظمات غير اليادفة لمربح بداية الموجة الثالثة التي شيدتيا الواليات
األمريكية .وبعد أف أصبحت حاضنات األعماؿ مربحة ،قررت بعض الجامعات األمريكية
المشاركة في ىذه العممية الجديدة ،لتوليد عائد عمى استثماراتيا ،وتوفير موارد مالية بديمة
مف ورائيا ) .(Ibid, 19ومنذ ذلؾ الحيف ،اتبعت الحكومة الفيدرالية بالواليات المتحدة األمريكية
سياسة ىدفيا األساسي تسييؿ عمميات تسويؽ التكنولوجيا التي تنتجيا؛ حيث أصبحت
أنشطة تحويؿ التكنولوجيا مؤسسية في األوساط األكاديمية والحكومية ،ثـ نمت بشكؿ ممحوظ
في العقديف األخيريف مف القرف العشريف ،وذلؾ بفضؿ اإلصالحات السياسية التي شيدتيا
الواليات المتحدة األمريكية خالؿ تمؾ الفترة ).(Karlsson, 2004, op.cit, 7

تاريخيا  landmark yearفي تاريخ الواليات المتحدة
عاما
ً
ويعد عاـ ٜٓٔٛـ ً
األمريكية؛ فقد كاف ىذا العاـ بداية فترة ميمة لصياغة تشريعات كبرى ،ووضع حوافز
لتشجيع تسويؽ التكنولوجيا التي تنتجيا الجامعات .وقد تـ استحداث قوانيف جديدة كقانوف
ابتكار التكنولوجيا  Technology Innovation Actالصادر في عاـ ٜٓٔٛـ والمسمى بقانوف
 Stevenson–Wydler Actوالذي كاف بمثابة الخطوة األولى في سمسمة مف اإلجراءات
التشريعية التي استيدفت تعزيز التوجو المجتمعي لمجامعات األمريكية ،بما يتضمنو ذلؾ مف
تعزيز أواصر العالقات بيف الجامعة وقطاع الصناعة؛ إذ دعا ىذا القانوف إلى تعزيز التعاوف
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بيف كؿ مف الجامعة ،المعامؿ الفيدرالية ،والصناعة

(Krücken, Meier & Müller, 2007,

مطالبا المعامؿ الفيدرالية المشاركة بفاعمية في أنشطة تسويؽ
)،675; Leisyte, 2011, 441
ً
التكنولوجيا ،وفي تمويؿ تمؾ األنشطة .وقد شجع القانوف تمؾ المعامؿ عمى إنشاء مكاتب
لمبحث في مجاؿ التكنولوجيا وتطبيقاتيا .ومنذ ذلؾ الحيف ،تََرَكز اىتماـ عمميات نقؿ
س ِرع عممية التسويؽ لممنتجات لصالح االقتصاد والمجتمع
التكنولوجيا عمى األنشطة التي تُ َ

األمريكي ).(Maredia et al, 2013, 3; Hughes et al., 2011, op.cit, iii

كما لعبت التشريعات المنظمة لحقوؽ الممكية الفكرية التي تـ إقرارىا في الواليات
حاسما في تسويؽ التكنولوجيا الجامعية .ففي عاـ ٜٓٔٛـ ،أصدر
دور
المتحدة األمريكية ًا
ً
الكونجرس األمريكي قانوف  Bayh-Dole Actوالذي يعد بمثابة تشريع تاريخي landmark
 ،legislationلكونو قد رسـ معالـ عممية نقؿ التكنولوجيا الجامعية وتسويقيا؛ فقد سمح ىذا
القانوف لمجامعات األمريكية بامتالؾ حقوؽ الممكية الفكرية لالختراعات المنبثقة مف األبحاث
اليا ،ومنح حوافز لمجامعات عند االشتراؾ في تمؾ العممية ،بؿ وأزاؿ كؿ العقبات
الممولة فيدر ً
اليا (Link, Siegel & Wright,
التي كاف قد تقؼ ً
حائال أماـ ترخيص التكنوبوجيا الممولة فيدر ً

) .2015, IXوقد انتيجت الحكومة الفيدرالية بموجب ىذا القانوف سياسات لتعزيز عمميات
تسويؽ التكنولوجيا عف طريؽ منح حقوؽ الممكية الفكرية لممؤسسات المسئولة عف البحث
والتطوير ذات التمويؿ الفيدرالي مثؿ الجامعات .وقد أدت تمؾ السياسات إلى مجموعة واسعة
مف التغيرات المؤسسية والتنظيمية في الجامعات األمريكية ).(Leisyte, 2011, op.cit, 442

وقد ساىـ قانوف  Bayh‐Dole Actفي إحداث تغييرات رئيسة في ممارسات وأنشطة
تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية؛ فمنذ صدور ذلؾ القانوف ،قامت المؤسسات
األكاديمية عبر الواليات األمريكية بإنشاء بنية قوية لتسويؽ وترخيص التكنولوجيا عمى
المستوى القومي ،وبدأت أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية تتـ في شكؿ نشاط منظـ
ومقصود بالواليات المتحدة األمريكية .فأصبحت الجامعات لدييا حرية تسويؽ التكنولوجيا
الم ْنتَ َجة بيا ،ولكف شريطة مشاركة المخترعيف الفوائد والمكاسب الناجمة عف ذلؾ ،ووضعت
ُ
نظاما لمحوافز لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تسويؽ التكنولوجيا لمقطاع
الجامعات
ً
الصناعي والتجاري )(Karlsson, 2004, op.cit. 10-11؛ فمف بيف الدوافع التي كانت تشجع

األ كاديمييف عمى االشتراؾ في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا ىو إمكانية حصوليـ عمى نصيب
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مف عوائد تراخيص أبحاثيـ ،باإلضافة إلى إمكانية المشاركة في عمميات وبرامج استشارية
ذات عائد مجز .فالباحثوف في جامعة ستانفورد مثالً يحصموف عمى ثمث صافي إيرادات

ترخيص اختراعاتيـ .ويحصؿ المخترعوف في جامعة كاليفورنيا عمى ٖ٘ %مف صافي الدخؿ،

األمر الذي شجع أعضاء ىيئة التدريس عمى االبتكار في أبحاثيـ ،وعمى القياـ بمزيد مف
الجيود لتسويؽ اختراعاتيـ مف أجؿ الحصوؿ عمى الحوافز المادية والمكافآت التي تقدميا
فضال عف استرداد التكاليؼ التي أنفقوىا عمى البحث
الجامعة ليـ نظير نشاطيـ البحثي،
ً

).(Zemsky, Wegner & Massy, 2005, op.cit, 55

وعالوة عمى ما سبؽ ،بدأت الجامعات الحكومية في إنشاء إدارات لمممكية الفكرية،
وفي وضع برامج لتسويؽ التكنولوجيا؛ فأنشئت جامعة ميتشيجف

Michigan State

مكتبا لحقوؽ الممكية الفكرية في عاـ ٕٜٜٔـ ،والذي كاف
 ،Universityعمى سبيؿ المثاؿً ،
يقدـ الدعـ والخدمات ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لحماية مخترعاتيـ ،ومنح التراخيص.
ثـ تبنت العديد مف الجامعات األمريكية نفس التوجو؛ فأنشأت مكاتب ووضعت برامج مماثمة
لتسويؽ التكنولوجيات الجديدة بيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ ،وتوفير مصدر دخؿ إضافي لدعـ
وتعزيز التعميـ والبحث العممي بتمؾ الجامعات (Maredia, Rakhmatov & Herlache, 2013,

).136
ىذا ،ولـ تقتصر التسييالت التي تقدميا الجامعات األمريكية لممخترعيف عمى
وجيدا كاف مف الممكف
حصوليـ عمى نسبة مف عوائد تراخيص أبحاثيـ ،بؿ وفرت ليـ وقتًا
ً
إنفاقيما في إنياء اإلجراءات؛ إذ "تقوـ الجامعات األمريكية بالدور الرئيس في المفاوضات مع
الجيات المستفيدة مف أجؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية وذلؾ مف خالؿ المكاتب الموجودة
بيا ،والتي كاف ليا الفضؿ في تحرير أصحاب االختراعات المتميزة مف أعباء التسويؽ مف
فضال عف تحمؿ
خالؿ وجود خبراء في الشئوف القانونية والتجارية المرتبطة بالتسويؽ .ىذا
ً

غالبا ما تكوف باىظة
الجامعات النفقات المرتبطة بالتسويؽ وتسجيؿ براءات االختراع ،والتي ً
طويال ،مما خفؼ عف المخترعيف النفقات المالية الخاصة باإلجراءات القانونية
وتستغرؽ وقتًا
ً
والتجارية لتسويؽ اختراعاتيـ ،فقد كانت المكاتب أداة لإلنفاؽ عمى آليات التسويؽ"
) .(Poglajen, 2012, 3-4; Thursby & Kemp, 2002, 112ولعؿ تبني الجامعات األمريكية
الم ْنتَ َجة بيا كاف السبب وراء تطبيؽ حوالي ٓ %ٜمف
مسئولية تسويؽ التكنولوجيا ُ
المشروعات البحثية ونقميا إلى الشركات القائمة ،واف كاف ذلؾ لـ يمنع المخترعيف أنفسيـ
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مف المشاركة في تسويؽ منتجاتيـ الفكرية والبحثية (Henrekson & Rosenberg, 2001,
).207

جنبا إلى جنب تمؾ المكاتب ،أنشأت الجامعات والحكومات المحمية وأصحاب
و ً
المصمحة في محيط الجامعات حاضنات أعماؿ جامعية ،وحدائؽ التكنولوجيا لتسويؽ
التكنولوجيا الجامعية .فقد أنشأت والية ميتشيجف عمى سبيؿ المثاؿ معيد ميتشيجف
لمتكنولوجيا الحيوية Michigan Biotechnology Institute MBIكمنظمة غير ىادفة لمربح،
بالقرب مف الحرـ الجامعي لجامعة ميتشجف لخدمة الجامعة ومجتمع األعماؿ األوسع .كما
أقامت جامعة وايف ستيت  Wayne State Universityفي ديترويت  Detroitمدينة تكنولوجية
TechTown؛ وىي عبارة عف حاضنة لمقياـ بوظيفة مماثمة .كما أنشأت الواليات والحكومة
االتحادية صناديؽ خاصة مف أجؿ توفير تمويؿ ورأسماؿ لممشروعات ،لدعـ رواد األعماؿ
وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ).(Maredia et al, 2013, op.cit, 3
وىناؾ جانب آخر مف السياسات قد ساىـ في تعزيز عممية تسويؽ التكنولوجيا في
الواليات المتحدة األمريكية يتصؿ بالنظاـ الضريبي Taxation System؛ إذ إف استخداـ
الحوافز الضريبية كاف بمثابة إضافة ميمة لتشجيع قطاع الصناعة عمى التعاوف مع
الجامعات .ففي عاـ ٜٓٔٛـ ،صدر قانوف ضريبة االنتعاش االقتصادي Economic

 Recovery Tax Actوالذي بموجبو ،كانت تقدـ إعفاءات ضريبية عمى البحوث الجامعية
المدعومة مف قبؿ الصناعة .ونتيجة لذلؾ ،زادت بشكؿ ممحوظ وسريع أعداد الييئات
ضفي عمييا الطابع المؤسسي التنظيمي
المسئولة عف ترخيص الممكية الفكرية الجامعية ،وأُ ْ

).(Leisyte, 2011, op.cit, 441-442
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وعندما احتاجت الجامعات األمريكية البحث عف مصادر تمويؿ بديمة بسبب عجز
الموازنة الفيدرالية ،ومااستتبعيا مف تقميص المخصصات المالية الحكومية في فترة الركود
االقتصادي التي شيدتيا أمريكا خالؿ العقود األخيرة مف القرف العشريف (Geiger & Sá,

) ،2008, 34ظيرت مبادرات جديدة عمى الساحة استيدفت توفير عائد اقتصادي مف وراء
تسويؽ التكنولوجيا الجامعية .ولعؿ مف أبرز تمؾ المبادرات التي ظيرت عمى الساحة
األمريكية؛ إقرار قانوف تطوير االبتكار لممشروعات الصغيرة Small Business Innovation

 Development Actفي عاـ ٕٜٔٛـ ،وذلؾ بيدؼ التقريب بيف كؿ مف الجامعة والصناعة،
وتعزيز دور الشركات الصغيرة في تسويؽ التكنولوجيا الجديدة .كما تـ استحداث برنامج بحوث
االبتكار في المشروعات الصغيرة ) Small Business Innovation Research (SBIRوذلؾ
بيدؼ دعـ وتعزيز االبتكار التكنولوجي ،واستخداـ المشروعات الصغيرة لتمبية احتياجات
البحث والتطوير عمى المستوى الفيدرالي ،عالوة عمى زيادة تسويؽ القطاع الخاص لالبتكارات
المستمدة مف البحث والتطوير عمى المستوى الفيدرالي ).(Leisyte, 2011, op.cit, 442

وبعد ن جاح ىذا البرنامج ،تـ استحداث برنامج مشابو لدعـ التعاوف بيف الجامعات
والشركات الصغيرة وذلؾ بصدور قانوف دعـ وتعزيز البحث والتطوير في الشركات الصغيرة
 ،the Small Business Research and Development Enhancement Actوذلؾ في عاـ
ٕٜٜٔـ .وقد أقر ىذا القانوف وجود منح لبحوث نقؿ تكنولوجيا المشروعات الصغيرة Small

) ،Business Technology Transfer Research (STTRوالتي تيدؼ إلى تعزيز االبتكار
فضال
العممي والتكنولوجي مف خالؿ التعاوف بيف الشركات الصغيرة والمؤسسات البحثية ،ىذا ً

عف دعـ نقؿ التكنولوجيا بيف المؤسسات البحثية والشركات الصغيرة .وقد أتاح البرنامجاف
المذكو ارف  SBIR & STTRلمشركات الناشئة تكويف شراكات مع الجامعة لكي تستخدـ المرافؽ
غالبا المؤسسوف لتمؾ الشركات (Portnoy,
الجامعية وتستفيد مف األكاديمييف بيا ،والذيف ىـ ً
).2017, 1

ونتيجة لممبادرات السابقة ،ازدادت الروابط بيف الجامعات األمريكية وقطاعات
المجتمع المختمفة ،وخاصة قطاع الصناعة؛ حيث أصبحت الجامعات تقوـ بإجراء العديد مف
البحوث والمشروعات البحثية التي تدعـ النمو االقتصادي .ومف أمثمتيا جامعة
برنامجا لمتطوير التطبيقي والعممي
ميتشجيف  Michigan State Universityوالتي استحدثت
ً
ييتـ بتعزيز العالقات التعاونية بيف أساتذة الجامعة والباحثيف في مؤسسات المجتمع مف
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خالؿ األبحاث المشتركة فيما بينيـ .وقد حققت الجامعات األمريكية عائدات ضخمة مف
إيرادات ىذه البحوث .كما أسيمت تمؾ البحوث في تطوير التكنولوجيا في مجاالت عديدة
خاصة مجاؿ اال لكترونيات ) .(Cummings, 1998, 78; Moussouris, 1998, 91وتنظر
القيادات بالجامعات البحثية الرائدة بالواليات المتحدة األمريكية إلى أنشطة تسويؽ التكنولوجيا
مصدر إليرادات ميمة لجامعاتيـ (Phan & Siegel, 2006a, 77; 2006b, 24).
ًا
باعتبارىا

ومف ثـ ،فَ ُر ْغـ أف مصطمح "البرج العاجي" قد تعمؽ بالجامعات األمريكية لبعض
استنادا إلى أف السبب الرئيس مف وراء نشأة تمؾ الجامعات في العصور الوسطى كاف
الوقت
ً
ىو نشر المعرفة والحكمة ) ،(Drucker & Goldstein, 2007, 20إال أف ىذه التسمية
أصبحت اآلف بعيدة كؿ البعد عف الواقع؛ إذ يتفؽ معظـ المؤرخيف االقتصادييف عمى أف
نيوض القيادة األمريكية التكنولوجية واالقتصادية في حقبة ما بعد الحرب كاف يعتمد في جزء
كبير منو عمى قوة نظاـ الجامعات األمريكية ) .(Sampat, 2003, 56فقد أدركت معظـ
الجامعات األمريكية أف المعرفة ونقؿ التكنولوجيا المرتكزة عمى تطبيؽ المعرفة الموجودة لحؿ
المشاكؿ وتحسيف المنتجات والعمميات ،والوظائؼ ذات أىمية كبيرة ،بؿ أصبح التعاوف بيف
الجامعة والصناعة ميزة تنافسية بالواليات األمريكية ).(Roessner, 2015, 21-22
وتمثؿ مبادرة  Brainأو أبحاث المخ التي أطمقت في أمريكا منذ عاـ ٕٜٓٓـ ،وذلؾ
بعد الركود االقتصادي الذي شيدتو أمريكا في تمؾ الفترة ،استراتيجية لالبتكار األمريكي؛ حيث
تركز عمى النمو االقتصادي المبني عمى االبتكار ،وعمى تحفيز التقدـ المعرفي في المجاالت
ذات األولوية وذلؾ بغرض زيادة مستويات الدخؿ وتوفير وظائؼ تمتاز بجودة أفضؿ وتحسيف
نوعية الحياة .وتجري الواليات المتحدة األمريكية  %ٗٙمف البحث والتطوير في مجاؿ عموـ
الحياة عمى مستوى العالـ ،وىو ما يجعميا األولى عمى مستوى العالـ في ىذا المجاؿ.

وبصدور قانوف "أمريكا تخترع" عاـ ٕٔٔٓـ ،انتقمت أمريكا مف نظاـ "األولى في االختراع"
إلى نموذج "األولى في التسجيؿ" ،ويمثؿ ىذا القانوف أبرز إصالح في نظاـ تسجيؿ براءات
تماما البيروقراطية
االختراع بالواليات المتحدة األمريكية؛ إذ قمص أو يكاد يكوف قد محا
ً
والعراقيؿ القانونية التي كانت عادة ما تصاحب عمميات التسجيؿ المتنازع عمييا (شانوف

ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ.)ٖٔٗ ،ٖٔٔ ،
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وينظر صانعو السياسة األمريكية إلى عمميات تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بوصفيا
المحرؾ الرئيس لمنمو االقتصادي الوطني واإلقميمي بالواليات المتحدة األمريكية .ونتيجة لذلؾ،
فقد شيدت السنوات األخيرة زيادة ممحوظة في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات
حاليا لدييا مكاتب لنقؿ التكنولوجيا  TTOأو مكاتب
األمريكية؛ فجميع الجامعات األمريكية
ً
تراخيص  ،licensing Officesوالعديد منيا استحدث وحدات لممشروعات  ،Venture unitsأو
مراكز لألفكار  .(Link, Siegel & Wright, 2015, IX) Concept Centersوأخذ نشاط تسويؽ
عاما تمو اآلخر؛ فقد أجرت رابطة مديري التكنولوجيا في
التكنولوجيا الجامعية في االزدياد ً
الجامعات األمريكية في عاـ ٕٓٔٙـ ،دراسة مسحية حوؿ نشاط الترخيص في عدد ٘ ٔٙمف

الجامعات األمريكية ،فتبيف ليا أف الجامعات موضوع المسح قد ُو ِج َد بيا  8,208كشفًا عف
اختراع  invention disclosureبزيادة  6.2%عف عاـ ٕ٘ٔٓ ،وحصمت عمى  7,021براءة
اختراع  U.S.-issued patentsبزيادة  5.1%عف عاـ ٕ٘ٔٓ ،والبدء بتشكيؿ شركات
ناشئة start-up companies؛ حيث بمغ عددىا  1,024شركة في عاـ  ٕٓٔٙوحدىا .وقد
أمريكيا كدخؿ تراخيص License Income
الر
اكتسبت ىذه النشاطات  2,961,510,042دو ًا
ً

في عاـ ٕٓٔٙـ ،بنسبة زيادة تقدر ب  17.5%عف عاـ ٕ٘ٔٓـ

(Association of

).University Technology Managers, 2016, 3-4

ومما سبؽ ،يتضح أف التغيرات العديدة التي طرأت عمى الجامعات األمريكية خالؿ
العقود الماضية قد غيرت التوقعات المنتظرة منيا؛ فبينما كانت الثورة األكاديمية األولى
بالواليات األمريكية في أواخر القرف التاسع عشر والتي جعمت البحث وظيفة جامعية باإلضافة
إلى ميمة التدريس التقميدية .فمع زيادة العولمة ،وبروز وجيات نظر جديدة حوؿ دور
الجامعة في إنتاج المعرفة ،وفي أعقاب قمؽ متزايد بشأف التدىور الواضح لمميزة التنافسية
الوطنية في التكنولوجيا المتقدمة ،خاصة في ظؿ خفض التمويؿ الفيدرالي األمريكي ،تـ إعادة
التفكير في دور البحث العممي في الواليات المتحدة .وقد أدى ذلؾ إلى حدوث الثورة
األكاديمية الثانية التي أضيفت فييا المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمعات
جديدا في
دور
ضمف وظائؼ الجامعات ورسالتيا؛ حيث بدأػت الجامعات األمريكية تمعب ًا
ً
تحقيؽ االبتكار ،وأصبح قبوؿ التسويؽ كميمة رئيسة لمجامعة يشكؿ ثورة جديدة ،يمكف أف
تحقؽ التوقعات الجديدة بشأف الدور المباشر لمجامعات األمريكية في تحقيؽ النمو
االقتصادي ،مف خالؿ السماح ليا بمنح براءات االختراع ،وانشاء كيانات تنظيمية جديدة
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تحديدا ألنشطة نقؿ التكنولوجيا وتسويقيا .وقد ساىمت كؿ ىذه العوامؿ وغيرىا في
مخصصة
ً

اتجاه الجامعات األمريكية نحو تسويؽ التكنولوجيا الجامعية لدعـ االبتكار وخدمة الصناعة.

( )0مفهوم تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات األمرٌكٌة:
يقصد بتسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية تمؾ العممية التي يتـ مف خالليا
تحويؿ االكتشافات واالختراعات البحثية الجامعية إلى منتجات ذات قيمة وخدمات ممموسة في
السوؽ تفيد المجتمع؛ أي تحويؿ نتائج البحوث التطبيقية إلى نشاط تجاري مستداـ وتطبيقات
إنسانية تسيـ في تمبية احتياجات المجتمع .وتركز عممية تسويؽ التكنولوجيا عمى تحويؿ
االكتشافات العممية إلى الشركاء التجارييف ممف لدييـ الخبرة والموارد المناسبة لتسويقيا (The

University of Texas at Austin, 2019,1).

ووفقًا لمتعريؼ الرسمي لرابطة مديري التكنولوجيا الجامعية

Association of

) University Technology Managers (AUTMتُ َع َرؼ بأنيا تمؾ العممية المسئولة عف نقؿ
االكتشافات واالبتكارات الجديدة الناتجة عف البحث العممي في الجامعات األمريكية كمؤسسات
غير ربحية إلى القطاع التجاري مف أجؿ المنفعة العامة ).(Khromov, 2013, op.cit, 5
وباستقراء التعريفات المقدمة لمفيوـ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بالسياؽ األمريكي
نجدىا تتفؽ مع التعريؼ العاـ لممفيوـ في مختمؼ السياقات المجتمعية األخرى؛ إذ يشير إلى
تمؾ العممية المسئولة عف نقؿ نتائج البحوث التطبيقية مف الجامعات إلى القطاع التجاري
لتحويميا إلى منتجات تجد طريقيا إلى السوؽ مف أجؿ تحقيؽ المنفعة العامة ،والتي تتمثؿ
في دعـ االبتكار وضماف استفادة الصناعة منيا في تمبية متطمبات المجتمع وتحقيؽ تنميتو
المستدامة.

( )3أهداف تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات األمرٌكٌة:
تسعى الجامعات األمريكية مف خالؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية إلى تحقيؽ
األىداؼ التالية ):(Carlsson & Fridh, 2002, op.cit, 201-202; Fisher, 1998, 76

( )1/3تحقٌق رسالة الجامعات األمرٌكٌة؛ والتي تتمثؿ في تحقيؽ التوازف المناسب بيف
الوظائؼ األساسية لمتدريس والبحث داخؿ الجامعات مف ناحية ،وتقديـ الخدمة لممجتمع
األوسع مف ناحية أخرى؛ حيث إف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ونقميا إلى الصناعة مف شأنو
أف يوفر آلية لنقؿ نتائج البحوث الميمة إلى الجميور مف أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ ،ىذا
مصدر لمحصوؿ عمى موارد مالية بديمة تعوض انكماش التمويؿ الفيدرالي
ًا
فضال عف كونيا
ً
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مما يساعد في إجراء مزيد مف البحوث .ومف ثـ فيي تعد طريقة لمحصوؿ عمى مزيد مف
الدعـ لمبحوث التي تخدـ الصناعة .عالوة عف كونيا طريقة يمكف لممؤسسة الجامعية مف
خالليا االمتثاؿ لممتطمبات التشريعية مثؿ قانوف .Bayh-Dole

ميما لممجتمع المحيط
( )0/3خدمة المجتمع المحلً؛ إذ يعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ًّ

الم ْنتَ َجة
بالجامعة بسبب العديد مف الفوائد التي تعود عمى المجتمع مف نقؿ التكنولوجيا ُ
بالجامعة إلى القطاع التجاري والتي تتمثؿ في تحقيؽ النمو االقتصادي بالبالد (ففي نموذج

األثر االقتصادي الذي طورتو رابطة مديري التكنولوجيا الجامعية ،تبيف أف ما يقرب مف ٕ٘
مميار دو ٍ
الر مف النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة يمكف أف ُي ْع َزى إلى نتائج الترخيص
األكاديمي ،ودعـ  212,500وظيفة في السنة المالية ٜٜٔٙـ ،ىذا في مقابؿ ٕٔ مميار
دوالر و  180,000وظيفة في عاـ ٜٜ٘ٔـ) ،وفي بناء ثروة وتوفير فرص عمؿ جديدة
وتقديـ حموؿ لممشكالت المجتمعية( .ويصؼ  Fisherنجاح جامعة ستانفورد كشركة رائدة في
نقؿ التكنولوجيا والتأثير الذي أحدثتو عمى وادي السيميكوف في شماؿ كاليفورنيا وصناعة
التكنولوجيا الحيوية ودورىا في تقديـ نموذج لمعديد مف الجامعات األخرى في جميع أنحاء
فضال عف تطوير المنتجات والعمميات المفيدة لمبشرية؛ إذ تتمثؿ
دوليا) ،ىذا
ً
البالد وكذلؾ ً
ميمة مكاتب نقؿ التكنولوجيا بالجامعة في إيجاد الشركات التي لدييا القدرة واالىتماـ والموارد
لتطوير التقنيات الجديدة ،وتحويميا إلى منتجات مفيدة لممجتمع.
ويتضح مما سبؽ ،أف األىداؼ التسويقية لمجامعات األمريكية تتركز في اىتماميا
بتحقيؽ فوائد لممؤسسات األكاديمية ذاتيا مف خالؿ مساعدة الجامعات عمى تحقيؽ رسالتيا،
فضال عف تحقيؽ فوائد لممجتمع المحمي الذي تتواجد فيو تمؾ المؤسسات نتيجة المزايا
ىذا
ً

التي تعود عمى المجتمع مف نقؿ التكنولوجيا مف المختبرات الجامعية إلى القطاع التجاري.
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( )4آلٌات تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات األمرٌكٌة:
وقد تـ إضفاء الطابع المؤسسي عمى أنشطة تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية
مف خالؿ اتباع عدد مف اآلليات لعؿ أبرزىا:

( )1/4وضع خطط استراتٌجٌة للتسوٌق على المستوى الجامعً:
طا استراتيجية لتسويؽ نفسيا والتكنولوجيا المنتجة
إذ تضع الجامعات األمريكية خط ً

بيا ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ؛ خطة استراتيجية لمتسويؽ المؤسسي لجامعة ويالميت
 Willamette Universityلألعواـ ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٛ-والتي تـ تصميميا لزيادة ظيور جامعة

ويالميت ،وتعزيز سمعتيا لتصبح جامعة رائدة في شماؿ غرب البالد ،جاذبة لمطالب واألساتذة
عبر الواليات ومف كؿ أنحاء العالـ .وقد تحدد بالخطة مجموعة مف االستراتيجيات والتكتيكات
الحديثة لتسويؽ إنتاجيا البحثي لممستفيديف منو عمى المستويات المختمفة سواء المحمي،
اإلقميمي ،أو العالمي بيدؼ إنشاء عالمة تجارية موحدة لمجامعة (Willamette University:

Institutional Marketing Plan 2015-2018, 1).

كما وضعت جامعة كارولينا الغربية  Western Carolina Universityفي عاـ
ٕ٘ٔٓـ خطة استراتيجية متكاممة لمتسويؽ واالتصاالت مدتيا ٘ سنوات (ٕٕٕ٘ٔٓٓٓ-ـ).
وحددت بالخطة مبادرات ميمة في إطار ستة اتجاىات استراتيجية ،كاف اليدؼ منيا تطوير
وتنفيذ خطط اتصاالت وتسويؽ شاممة ومتسقة تيدؼ إلى تحقيؽ األولويات اإلستراتيجية
لمجامعة .باإلضافة إلى ضماف الترويج ألحداث الجامعة بشكؿ صحيح ،وتعزيز الشراكات
الخارجية لضماف إطالع المجتمع الخارجي عمى البرامج والخدمات التعميمية والبحثية والمرافؽ
والخبرات الجامعية .وقد تضمنت الخطة إنشاء وحدة تسويؽ تضـ خدمات إبداعية (Western
).Carolina University, 2015, 1

( )0/4إصدار العدٌد من التشرٌعات المنظمة لتسوٌق التكنولوجٌا:
وتعد الواليات المتحدة األمريكية مف أوائؿ الدوؿ التي اىتمت بإصدار العديد مف
التشريعات المنظمة لتسويؽ التكنولوجيا ،وذلؾ عبر إصدار العديد مف القوانيف ،لعؿ مف
أىميا قانوف حقوؽ الممكية الفكرية  .Bayh-Doleفقبؿ صدور ىذا القانوف كانت حكومة
الواليات المتحدة األمريكية ىي مف تمتمؾ وتدير الممكية الفكرية في المؤسسات األكاديمية،
وذلؾ كنتيجة طبيعية لمتمويالت الفيدرالية .إال أنو نتيجة لمتطور الصناعي القائـ عمى البحوث
العممية الجامعية ،والتغيرات الحادثة عمى المستوى الفيدرالي والمؤسسي ،صدر ذلؾ القانوف،
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والذي بموجبو أصبحت المؤسسات األكاديمية تسيـ في تسويؽ البحوث العممية عبر تسجيؿ
براءة االختراع وترخيص الممكية الفكرية ،وانشاء شركات ناشئة (Mowery et al, 2001,

)99؛ إذ سمح القانوف لممؤسسات األكاديمية امتالؾ حقوؽ الممكية الفكرية لمبحوث التي
يبتكرىا أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب في الجامعة .كما سمح بتقاسـ عائدات تسويؽ
التكنولوجيا والخدمات البحثية بيف كؿ مف الباحث والقسـ األكاديمي والمؤسسة الجامعية
).(Kesselheim & Rajkumar, 2011, 1167

( )3/4إنشاء كٌانات إدارٌة لتسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة ،لعل من أبرزها:
( )1/3/4مكاتب تسوٌق التكنولوجٌا Offices of Technology
 Commercializationفبعد صدور قانوف  ،Bayh–Doleبدأت الجامعات األمريكية في
استحداث مكاتب فرعية متخصصة لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،والتي حققت مف خالليا
عوائد مالية نتيجة إضفاء الطابع الميني عمى عمميا ).(Leisyte, 2011, op.cit, 443
ويطمؽ عمى ىذه المكاتب أيضا اسـ مكاتب ترخيص التكنولوجيا Technology Licensing

 ،Officesأو مكاتب نقؿ التكنولوجيا  . Technology Transfer Offices TTOsوقد زاد عدد
ىذه المكاتب بشكؿ ممحوظ منذ إنشائيا؛ ففي عاـ ٜٓٔٛـ ،كاف لدى ٕ٘ جامعة فقط في
الواليات المتحدة مثؿ تمؾ المكاتب ،بينما في التسعينيات مف القرف العشريف كاف ىناؾ أكثر
مكتبا مف ىذا القبيؿ ،مع زيادة ممحوظة في اإليرادات التي تحققيا مف عمميات نقؿ
مف ٕٓٓ ً
وترخيص وتسويؽ التكنولوجيا ).(Sætre, Atkinson & Ellerås, 2006, op.cit, 19
ويقوـ مديرو تمؾ المكاتب داخؿ الجامعة بتنظيـ مقابالت مع األكاديمييف واعطائيـ
محاضرات وندوات توعوية حوؿ كيفية تسجيؿ براءات االختراع والترخيص ألبحاثيـ ،والذي
اليتـ في األساس مف دوف موافقة ىذه المكاتب؛ فعمى الرغـ مف أف األكاديمييف بإمكانيـ
إقامة صالت مباشرة مع الشركات مف خالؿ العالقات الشخصية أو مف خالؿ المؤتمرات ،إال
أف ىؤالء األكاديمييف إف أرادوا تسجيؿ براءة اختراع ألي مف مخترعاتيـ ،فإنو يتعيف عمييـ
أف يرسموىا عبر مكاتب نقؿ التكنولوجيا لمحصوؿ عمى موافقة رسمية مف قبميا (Leisyte,

) .2011, op.cit, 444ويحكـ عمؿ تمؾ المكاتب مجموعة مف السياسات التي تنظـ قواعد
إصدار براءات االختراع ،الترخيص وحقوؽ النشر ،االستشارات والتعاقدات مع قطاع الصناعة.
كما تـ تطوير وبمورة سياسات تيدؼ إلى حماية حقوؽ الباحثيف والحفاظ عمى جوىر القيـ
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فضال عف حماية الجامعة مف صراع االلتزامات وتضارب المصالح؛ فيناؾ
األكاديمية ،ىذا
ً
اما عمى
سياسة ميمة بالجامعات األمريكية تنظـ التعامؿ مع براءات االختراع؛ حيث تفرض إلز ً
الباحثيف (كما ىو الحاؿ في جامعة كاليفورنيا مثال) أف يوقعوا عمى ما يفيد موافقتيـ عمى

الكشؼ عف اختراعاتيـ المحتممة ،وعمى أف تنسب جميع الحقوؽ الخاصة باختراعاتيـ إلى
الجامعة التي ينتموف إلييا )(Karlsson, 2004, op.cit, 9

( )0/3/4حاضنات األعمال الجامعٌة Business/ Technology Incubators
لقد اىتمت العديد مف الجامعات األمريكية بإنشاء حاضنات أعماؿ في الحرـ الجامعي

الم ْنتَ َجة بالجامعات
لكونيا تمثؿ إحدى اآلليات الميمة لتسويؽ التكنولوجيا ُ
) .Atkinson & Ellerås, 2006, op.cit, 19وتعد الحاضنات األمريكية واحدة مف أقدـ
ث مفيوـ الحاضنات ألوؿ مرة بالواليات المتحدة األمريكية في
استُ ْح ِد َ
التجارب العالمية ،فقد ْ
أوائؿ خمسينيات القرف العشريف؛ فبعد أف وجدت الواليات المتحدة األمريكية طريقيا لمخروج
(Sætre,

فضال عف انييار بعض الصناعات التقميدية
مف الحرب العالمية الثانية ،وبعد انتشار البطالةً ،
مثؿ الفحـ والصمب ،ظيرت الحاجة إلى اعتماد استراتيجية جديدة لتوفير فرص عمؿ ،فظيرت

أوؿ حاضنة أعماؿ في الواليات المتحدة األمريكية بوالية نيويورؾ األمريكية عاـ ٜٜٔ٘ـ
متمثم َة بما يعرؼ بمركز صناعات باتافيا .(Adkins, 2011, 4) Batavia industrial Center

ثـ بدأت فكرة الحاضنات في الواليات المتحدة األمريكية في االنتشار وأخذ عددىا

اعتبار مف عاـ ٜٓٔٚـ .فقد تضاعؼ عدد الحاضنات بيا أكثر مف ٘ٔ
ًا
يتزايد بشكؿ ممحوظ
مرة ما بيف عامي ٜٜ٘ٔ٘-ٜٔٛ؛ فبعد أف كاف عددىا يقدر ب ٓٗ حاضنة عاـ ٜ٘ٔٛـ،
بمغ عددىا ٓٓ ٙحاضنة في عاـ ٜٜ٘ٔـ ،ثـ وصؿ عددىا إلى ٓ٘ ٛحاضنة في عاـ
ٖٕٓٓ .وفي عاـ ٜ٘ٔٛـ ،تأسست الجمعية الوطنية لحاضنات األعماؿ في الواليات المتحدة
) ،National Business incubation Association (NBIAوالتي تعد بمثابة الشبكة القومية
لمحاضنات بالواليات األمريكية ،مف خالؿ بعض رجاؿ الصناعة األمريكييف في صورة مؤسسة
فضال عف المساعدة في نشر أفكار
خاصة تيدؼ إلى تنشيط تنظيـ صناعة الحاضنات.
ً

ومبادئ إنشاء حا ضنات األعماؿ وتشجيع المبادريف ،وجذب االبتكارات إلى السوؽ ،وتقوية
االقتصاد المحمي بالواليات .وقد سجمت عضوية االنتساب إلى الجمعية الوطنية لحاضنات
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عضوا عاـ ٘ ٜٔٛإلى أكثر مف
ايدا ممحوظًا؛ فقد ارتفع عدد األعضاء مف ٓٗ
األعماؿ تز ً
ً
ٍ
عضو في الفترة ما بيف أعواـ ٘(Wiggins & Gibson, 2003, 57).ٕٓٓٔ -ٜٔٛ
ٓٓٔٔ
وتمثؿ الحاضنات الجامعية آلية لمربط بيف البحث العممي الجامعي والتنمية
ميما كشريؾ رئيس في تحقيؽ
االقتصادية؛ فقد لعبت الحاضنات التكنولوجية األمريكية ًا
دور ً
النمو االقتصادي في المناطؽ التي تعمؿ في إطارىا .ومف أمثمة ذلؾ ،نجد الشركات التابعة
لمحاضف التكنولوجي في أوستف  ،Austin technology incubatorوالذي أقامتو جامعة
تكساس كمشروع تعاوني بيف الجامعة والحكومة المحمية لموالية ،قد حققت إيرادات تقدر ب

1.4مميار دو ٍ
الر ،وساىمت في توفير ٖٓٓٓ فرصة عمؿ وف ًقا إلحصاء عاـ ٖٕٓٓـ .وقد

ساىـ ىذا الحاضف في تحقيؽ مفيوـ التزامف بيف نتائج البحث العممي وتطبيقاتيا
التكنولوجية ،وتستفيد الجامعة مف أرباح ىذه الشركات في تمويؿ الجامعة وتطوير أدائيا
(.)Ibid, 56

وفي عاـ ٕ٘ٓٓـ ،قدمت الحاضنات التكنولوجية بشماؿ أمريكا العوف والمساعدة

ألكثر مف ٓٓٓ ٕٚشركة ،وحققت عوائد سنوية تقدر ب  ٔٚبميوف دو ٍ
الر أمريكي ،ووفرت
ٍ
عامؿ ) .(Knopp, 2007, 12وقد أكد تقرير قدمو مجمس
فرص عمؿ ألكثر مف ٓٓٓٓٓٔ

بناء عمى تقييمو لمحاضنات التكنولوجية التابعة لمجامعات األمريكية عمى
التعميـ األمريكي ً
دور تمؾ الحاضنات في دعـ االبتكار مف خالؿ رعاية األفكار اإلبداعية الجديدة واالبتكارات
األكاديمية ،ودعـ نتائج العممية التعميمية وتحسيف نجاح الطمبة ،ومواجية المشكالت التي
تواجو التعميـ الجامعي األمريكي). (American Council on Education, 2015, 6

( )3/3/4حدائق البحوث :Research Parks
تعد الحدائؽ العممية المسماة بحدائؽ البحوث في الواليات المتحدة األمريكية إحدى
آليات تسويؽ التكنولوجيا الجامعية .ويعد وادي السيمكوف ،الذي أنشئ في خمسينيات القرف
الماضي بمنطقة ساف فرانسيسكو باي  San Franciso Bayمف النماذج الناجحة لحدائؽ
العموـ في الواليات المتحدة األمريكية ،فيو يمثؿ أوؿ حديقة عممية في العالـ ،ومنو انتشرت
الفكرة إلى كؿ أنحاء العالـ.
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نموذجا يحتذى
لقد كاف وادي السميكوف
ً

” “role modelفي مجمعات العموـ

ومقاطعات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالـ ،نتيجة لتوافر عدد مف المزايا التنافسية بو
دعمت تشكيؿ الشركات الجديدة ،لعؿ أىميا؛ توافر بنية تحتية مالئمة ،شبكة واسعة مف
المورديف ،توافر شبكة معمومات حديثة ومتطورة ،توافر مجموعة كبيرة مف المواىب الفنية،
فضال
التواصؿ مع المؤسسات البحثية والتعميمية المتميزة ،الوصوؿ إلى رأس الماؿ المغامر،
ً

عف تأسيس الوادي حوؿ الشركات القائمة عمى التكنولوجيا .ونتيجة لذلؾ ،فقد حاولت العديد
مف الحكومات اآلسيوية ،منذ أواخر تسعينيات القرف العشريف ،االستثمار في المجمعات
العممية الجديدة في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية لمبالد ،ولتكرار نجاح وادي
السميكوف ).(Koh, Koh & Tschang, 2005, 222

أما حديقة مينمو  Menlo Parkبوالية كاليفورنيا فتعد أوؿ حديقة أبحاث أنشئت
مرادفة لجامعة بالواليات المتحدة األمريكية ،تبعيا إنشاء حديقة ستانفورد لألعماؿ Stanford

حاليا حديقة ستانفورد لألبحاث)؛ حيث أنشأىا فريدريؾ
( Industrial Parkوالتي تسمى
ً
تيرماف  Frederick Termanفي جامعة ستانفورد في وسط وادي السيمكوف ،نتيجة إدراكو بأف
األكاديمييف يرغبوف في تحويؿ نتائج أبحاثيـ إلى سمع تجارية ،وأف الصناعة األمريكية
بحاجة إلى بحوث عالية المستوى حتى تتمكف مف المنافسة في السوؽ العالمية (Monck,

) .C.S.P. et al ,1988, 24كما يتوافر بالواليات المتحدة األمريكية أيضا مركز ولثاـ لألعماؿ
 Waltham Industrial Centerببوسطف بوالية ماساشوستس Boston’s Route 128؛ وىي
تربط بيف جامعة ىارفارد ومعيد ماسشوستس لمتقنية وحديقة ولثاـ الصناعية .وساىمت تمؾ
الحديقة في تشجيع أساتذة الجامعات عمى تكويف شركات صغيرة ،والدخوؿ إلى مجاؿ العمؿ
أسبوعيا مف عمميـ بالجامعة لمقياـ
الخاص؛ حيث أتاحت ليـ فرصة التفرغ بمعدؿ يوـ
ً
بأعماؿ استشارية ).)Cox, 1985, 10
أما أكبر حدائؽ البحوث بالواليات األمريكية مف حيث المساحة فيي حديقة مثمث
البحوث  Research Triangle Parkبوالية كارولينا الشمالية North Carolina؛ حيث تقاـ
ىكتارا .وىي تربط بيف كؿ مف جامعة كارولينا الشمالية North Carolina State
عمى ٖٕٕٓ
ً
 Universityفي  ،Raleighوجامعة كارولينا الشمالية  University of North Carolinaفي

 ،Chapel Hillوجامعة دوؾ  Duke Universityفي  .Durhamوقد شارؾ في إنشاء تمؾ
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ممموسا في نجاح الحديقة في تحقيؽ
دور
الحديقة شركات كبرى مثؿ شركة  IBMوالتي لعبت ًا
ً
اليدؼ األساس مف إنشائيا؛ حيث وفرت فرص عمؿ لعدد ال بأس بو مف خريجي الجامعات
في الوالية ).(Braun & McHone ,1992, 135; Drescher, 1998, 5

( )4/3/4الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجٌا الجامعٌة :University Spin-offs
وتعد الشركات إحدى آليات تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بالواليات المتحدة األمريكية؛
فقد تأسست تمؾ الشركات نتيجة تسويؽ الممكية الفكرية ونقؿ التكنولوجيات المتقدمة التي يتـ
إنتاجيا ب الجامعات وغيرىا مف المؤسسات البحثية التي يتـ تمويميا مف قبؿ القطاع العاـ .وقد
ساىـ قانوف  Bayh-Doleفي تشجيع العمؿ الريادي ،وفي دفع العديد مف مديري الجامعات
األمريكية إلى اعتبار تأسيس مثؿ تمؾ الشركات ،التابعة لمجامعات بيدؼ استثمار التكنولوجيا
غوبا فيو ،بعد أف كانت الفكرة تمقى معارضة شديدة داخؿ
أمر
المنتجة بياً ،ا
مشروعا ومر ً
ً
الجامعة لكونيا غير مناسبة مف وجية نظرىـ (Shane, 2004a, 59; Shane, 2004b,
).127

وقد وضعت حكومات الواليات آليات لتوفير الدعـ المالي لتمؾ الشركات الناشئة
المنبثقة مف الجامعة في شكؿ منح تقدـ مف خالؿ برامج مخصصة ليذا الغرض؛ فقد تـ

استحداث برنامجي بحوث االبتكار في األعماؿ التجارية الصغيرة ) ،(SBIRوبحوث نقؿ
تكنولوجيا األعماؿ الصغيرة في الواليات المتحدة ) (STTRلتمويؿ مشاريع البحث والتطوير
عالية المخاطر والتي مف المحتمؿ أف يكوف ليا عائد أو مردود تجاري & (Sætre, Atkinson

)Ellerås, 2006, op.cit, 29؛ إذ تتوقع الجامعات المؤسسة لتمؾ الشركات الناشئة أف تحصؿ
عمى عوائد أعمى مف أسيميا ،مما يمكنيا مف التغمب عمى المعوقات المالية التي تواجييا

).(Valdivia, 2013, op.cit, 14

مؤشر عمى أداء أنشطة تسويؽ التكنولوجيا .وجدير
ًا
ويمثؿ عدد الشركات الناشئة
بالذكر أف معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا وجامعة ستانفورد MIT and Stanford University
لدييما سجؿ مشيود لو في التفاعؿ مع المجتمع المحمي إلنشاء مشاريع تجارية وشركات
سنويا
ناشئة جديدة؛ إذ أنشأ معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا ما يقرب مف ٕ٘ شركة ناشئة
ً

خالؿ سنوات الثمانينات مف القرف العشريف ،وتـ العثور عمى نفس النموذج في وادي
السيميكوف في كاليفورنيا ،والذي نشأ مف األبحاث التي أجريت في جامعة ستانفورد

).(Carlsson & Fridh, 2002, op.cit, 223
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جميا كيؼ أف الجامعات األمريكية قد لعبت ،مف خالؿ القنوات المختمفة
مما سبؽ ،يتضح ً

متميز في التنمية االقتصادية
ًا
التي تنتقؿ عف طريقيا مخرجات الجامعة إلى الصناعة ،دوًار
واالجتماعية؛ حيث كانت التكنولوجيا التي تنتجيا الجامعة بمثابة القاعدة األساسية لبدء العديد مف مشروعات
األعماؿ الجديدة ،أو تطوير الكثير مف المشروعات القائمة بالفعؿ.

( )5مراحل عملٌة تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعات األمرٌكٌة:
إف تسويؽ التكنولوجيا في الجامعات األمريكية كعممية رسمية تتضمف عدة مراحؿ
(مسار تسويقي)  commercialization pipelineتتدفؽ خاللو االكتشافات العممية حتى
تتحوؿ إلى منتج نيائي وتصؿ إلى الطرؼ المستفيد ) .(Dority, 2003, op.cit, 3وقد تـ
رصد مراحؿ عممية تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية مف خالؿ دراسة أجريت عمى ٕٔ
جامعة أمريكية تضـ شريحة متنوعة مف أفضؿ الجامعات البحثية األمريكية وبعض الجامعات
اإلقميمية .فقد شمؿ االستقصاء الجامعات التالية؛ جامعة كارنيجي ميموف Carnegie-Mellon

 ،Universityجامعة كيس ويسترف ريزرؼ  ،Case Western Reserve Universityجامعة
إيموري  ،Emory Universityجامعة والية أوىايو  ،The Ohio State Universityجامعة
ستانفورد  ،Stanford Universityجامعة سينسيناتي ،The University of Cincinnati
جامعة ميتشيجيف  ،The University of Michiganجامعة بنسمفانيا The University of
 ،Pennsylvaniaجامعة فاندربيمت  ،Vanderbilt Universityجامعة واشنطف Washington
 ،Universityوالمركز الطبي لجامعة تكساس ساوث ويسترف The University of Texas

فضال عف معيد كاليفورنيا لمتكنولوجيا
 ،Southwestern Medical Centerىذا
ً

The

 .(Carlsson & Fridh, 2002, op.cit, 199) California Institute of Technologyووفقًا

لنتائج تمؾ الدراسة ،فإنو يتـ تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية عادة مف خالؿ المراحؿ
التالية ):(Ibid, 199- 232
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( )1/5إبرام اتفاقٌة عدم اإلفصاح؛ حٌث ٌتم توقٌع اتفاقٌة السرٌة أو عدم
اإلفصاح Confidentiality or Non-Disclosure Agreement
بيف كؿ مف الجامعة والمرخص المحتمؿ (مف خالؿ نموذج معياري) ،وذلؾ في حالة
وجود حاجة إلى الكشؼ عف المسائؿ السرية مف قبؿ أي مف الطرفيف لمطرؼ اآلخر مف أجؿ
إجراء مناقشات موضوعية حوليا .وفي معظـ الجامعات ،يتمتع موظفو أو مديرو مكاتب
تسويؽ التكنولوجيا بسمطة التوقيع عمى االتفاقية ،لكف أحيانا يتعيف كذلؾ عمى العميد التوقيع
أو المستشار القانوني.
( )0/5وضع خطة العمل؛ فمف أجؿ وضع خطة العمؿ  Business Planواجراء مناقشة
موضوعية ألي ترخيص محتمؿ ،تحتاج الجامعة إلى فيـ طبيعة التكنولوجيا المتوافرة
والمرخص ليا ،والى معرفة األىداؼ المحددة الستخداـ وتطوير وتسويؽ التكنولوجيا الجديدة
التي مف المتوقع أف يتـ الترخيص ليا.
( )3/5مناقشة شروط الترخٌص المقترح؛ حيث يتـ في تمؾ الخطوة مناقشة الشروط
االقتصادية الرئيسة لمترخيص المقترح ،مما يؤدي إلى التوصؿ إلى اتفاؽ مبدئي عمى الشروط
المحددة في "نموذج شروط الترخيص" .License Term Sheet
( )4/5صٌاغة اتفاقٌة الترخٌص الفعلٌة؛ فبمجرد التوصؿ إلى اتفاؽ أساسي بشأف الشروط
االقتصادية العامة ،فإف الخطوة التالية تكوف صياغة اتفاقية الترخيص الفعمية

License

 .Agreementوعمى عكس اتفاقية عدـ اإلفصاح؛ ال يوجد أي إجراء قياسي التفاقيات
الترخيص .وبالنسبة لشركاء الترخيص فيكونوف مف مكتب تسويؽ التكنولوجيا (موظفو
الجامعة المشاركوف في المفاوضات ،باإلضافة إلى المخترع أو الباحث .وأحيانا يشارؾ مدير
أيضا ،إلى جانب المستشار القانوني لمجامعة) .ويتـ التوقيع عمى اتفاقيات الترخيص
المكتب ً
عمما بأف فعالية الدور الذي تمعبو الجامعة في
في معظـ الحاالت بمكاتب تسويؽ التكنولوجياً .

العثور عمى المرخصيف المحتمميف يعتمد إلى حد كبير عمى الموارد المتاحة ،وعمى عدد
وقدرات موظفي مكاتب تسويؽ التكنولوجيا الذيف يضطمعوف بتحديد موقع المرخصيف
المحتمميف ،بما في ذلؾ االتصاؿ بالمرخصيف الحالييف والشركات األخرى ،والبحث في األدلة
اإل ليكترونية لمشركات ،واجراء عمميات البحث عمى اإلنترنت .ومع ذلؾ ،فإف أفضؿ مصدر
نظر لكونيـ ىـ األفيـ
لمحصوؿ عمى المرخصيف المحتمميف ىـ المخترعوف أنفسيـً ،ا
الختراعاتيـ واألعرؼ بالشركات التي يمكنيا تسويؽ اختراعاتيـ بنجاح .وتشجع مكاتب
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تسويؽ التكنولوجيا الشركات المستفيدة عمى اإلشارة إلى المجاالت البحثية التي تيميا،
وغالبا يتـ تقييـ اإلمكانات التجارية لالختراع مف
وتوفير قائمة بالتكنولوجيا التي تحتاجيا.
ً
خالؿ إجراء عمميات بحث في األدبيات والتواصؿ مع الجيات المستفيدة بقطاع الصناعة.
( )5/5تقاسم إٌرادات الترخٌص؛ فبالنسبة لممكية براءات االختراع وتقاسـ دخؿ الترخيص،
فإنو عادة ما يتـ تقاسـ إيرادات الترخيص بيف الجامعة ومركز إدارة االختراع ،والمخترع نفسو.
وتختمؼ الصيغ المتعمقة بتقسيـ الدخؿ؛ فعادة ما تكوف حصة المخترع مف ٖٓ إلى ٓ٘ %
مف صافي الدخؿ (أي إجمالي الدخؿ بعد خصـ الرسوـ القانونية وغيرىا مف النفقات).
وقد أكدت نتائج مسح أجري عمى مكاتب تسويؽ التكنولوجيا في عدد (ٕ )ٙجامعة
مف أكبر الجامعات األمريكية بشأف السياسات المتعمقة بممكية االختراعات والتراخيص أف
أغمب الجامعات األمريكية تحتفظ بممكية االختراعات القابمة لمحصوؿ عمى براءات ،ولكنيا
أيضا أف معظـ االختراعات كانت في
تقسـ الدخؿ مع المخترعيف .وقد كشفت نتائج المسح ً
مرحمة مبكرة مف التطور عندما يتـ البدء في الترخيص ليا ،وأف مشاركة المخترع في ىذه

العممية في غاية األىمية؛ ليس فقط لممساعدة في العثور عمى المرخصيف المحتمميف ،ولكف
لتطوير االختراع بمجرد الترخيص لو

).(Thursby, Jensen & Thursby, 2001, 59

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف عممية تسويؽ التكنولوجيا تعد عممية صعبة
نسبيا مف األفكار البحثية إلى السوؽ .وربما
ويسوؽ عدد قميؿ
ًّ
ومكمفة لمغاية ،ومف ثـ ُينقؿ ُ
يتضح ذلؾ مف استعراض التقرير الصادر عف الرابطة األمريكية لمديري التكنولوجيا الجامعية
بناء عمى استقصاء أجرى عمى ٕٗٔ جامعة في عاـ ٕٔٓٓـ ،والذي كشؼ عف أف اإلفصاح
عف أربعة اختراعات ،وتقديـ ثالثة طمبات براءات اختراع وابراـ اتفاقية ترخيص واحدة يتطمب
الر .كما يوضح التقرير أف إنتاج عدد قميؿ مف
عادةً نفقات بحثية تقدر ب ٓٔ مالييف دو ًا
أيضا مئات المالييف مف الدوالرات مف النفقات البحثية
الشركات الناشئة في الجامعات يتطمب ً

).(Dority, 2003, op.cit, 5
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( )6نماذج بعض الجامعات األمرٌكٌة فً مجال تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة:
شار
وفيما يمي نعرض لكيفية تسويؽ التكنولوجيا في بعض الجامعات األمريكية التي ٌي َ

إلييا بالتميز في ىذا المجاؿ؛ حيث "توجد مبادرات ناجحة في عدد غير قميؿ مف الجامعات
األمريكية منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر جامعة ميزوري  ،University of Missouriجامعة
تكساس  ،University of Texasجامعة كاليفورنيا بوالية ساف دييجو University of

 ،California San Diegoجامعة ستانفورد  ،the Stanford University Networkجامعة
كارولينا الشمالية "The university of North Carolina

& Aginskajab

(Belitskia,

) .Marozauc, 2019, op.cit, 601وسوؼ يقتصر البحث الحالي عمى استعراض اثنتيف مف
تمؾ الجامعات األمريكية الرائدة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وىما جامعة تكساس
في أوستف ،وجامعة ميزوري في كولومبيا ،وذلؾ مف خالؿ إلقاء الضوء عمى كؿ جامعة،
أخير مراحؿ عممية تسويؽ
رؤيتيا ورسالتيا ،المكتب المختص بتسويؽ التكنولوجيا بيا ،و ًا
التكنولوجيا الجامعية في كؿ منيما ،وذلؾ عمى النحو التالي:

( )1/6نموذج جامعة تكساس فً أوستن The University of Texas at Austin؛
ونعرض فيما يمي نموذج جامعة تكساس األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا،
وذلؾ عمى النحو التالي:

( )1/1/6نبذة عن الجامعة:
تعد جامعة تكساس البحثية العامة ( public research universityوالتي توجد في
أوستف عاصمة والية تكساس؛ ثاني أكبر والية أمريكية مف حيث المساحة والسكاف) بحؽ
جامعة مف الدرجة األولى ""A University of the First Class؛ فقد وضع مؤسسوىا ىذا
اليدؼ نصب أعينيـ ،وذلؾ منذ تأسيسيا في ٘ٔ سبتمبر عاـ ٖٔٛٛـ ،ومف ذلؾ الحيف ولـ
يتوقفوا مطمقًا عف السعي إلى تحقيقو ) .(University of Texas at Austin; Overviewتحتؿ

متقدما بيف الجامعات عمى المستوى المحمي أو العالمي؛ الترتيب (ٖٔ)
ترتيبا
الجامعة
ً
ً
عالميا ،والترتيب ٕٕ عمى مستوى الواليات المتحدة األمريكية ،وفقا لتصنيؼ شنغياي لعاـ
ً
 .(University of Texas at Austin Ranking 2018-2019) ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛوقد احتفظت

أيضا سواء عمى المستوى العالمي أو المحمي وفقًا لذات التصنيؼ لعاـ
الجامعة بذات الترتيب ً
ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔـ ).(University of Texas at Austin Ranking 2019-2020
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تمثؿ الجامعة أكبر جامعة ذات حرـ جامعي واحد  one-campusفي الواليات
المتحدة؛ إذ تبمغ مساحة حرميا ٗ ٔ,كيمومترات مربعة .وجدير بالذكر أف جامعة تكساس في
أوستف لدييا نسبة التحاؽ كبيرة لمطالب بحرميا الجامعي الذي يضـ  ٔٙكمية؛ فيي تعد أكبر
خامس جامعة أمريكية مف حيث عدد الطمبة منذ خريؼ عاـ ٕٓٔٓـ ،وذلؾ بعد أف كانت
األكبر مف حيث عدد الطالب الممتحقيف بيا عمى مستوى الواليات األمريكية ما بيف أعواـ
طالبا ينتمي
طالبا ،مف بينيـ ًٕ ٕٔ ٙٛ
ٕٖٓٓ-ٜٜٔٚـ .إذ يمتحؽ بيا حوالي ٘ٗٔٔ٘ ً
إلى مرحمة الدراسات العميا .كما تضـ الجامعة ىيئة تدريسية متميزة؛ أعضاء ىيئة التدريس
مف ذوي السمعة األكاديمية العالية والحاصميف عمى جوائز دولية (مثؿ جائزة نوبؿ Nobel

 laureatesوجائزة بوليتزر ،)Pulitzer Prizeومئات مف أعضاء المنظمات األكاديمية والعممية
المرموقة .يضـ حرميا الجامعي  ٖٓٔٛعضو ىيئة تدريس ،عالوة عمى أكثر مف ٓٓٓٔ
مف أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف الزائريف المقيميف في الجامعة كؿ عاـ (University of
Texas at Austin; Wikipedia, the free encyclopedia).

( )0/1/6رؤٌة ورسالة الجامعة:
تتحدد رؤية الجامعة التي تحقؽ ميزتيا التنافسية في العبارة التالية :مايبدأ
تأكيدا عمى الدور
بالجامعة سيغير العالـ " "What Starts Here Changes the Worldوذلؾ
ً
الرئيس الذي تمعبو الجامعة مف خالؿ كمياتيا ،ىيئات تدريسيا ،طالبيا في سبيؿ تكويف
مجتمع إبداعي ) .(Sætre, Atkinson & Ellerås, 2006, op.cit, 45وتتحدد رؤية تمؾ
الجامعة في تحسيف نوعية حياة الناس مف خالؿ البحوث العممية التي تنتجيا؛ إذ تخدـ
جامعة تكساس في أوستف والية تكساس والواليات المتحدة األمريكية ككؿ بوصفيا واحدة مف
أكبر الجامعات البحثية الحكومية الموجودة بيا (The University of Texas at Austin,

).2019, op.cit, 1

وتتمثؿ ميمة الجامعة في أف تحقؽ التميز في التعميـ بالمرحمة الجامعية األولى
ومرحمة الدراسات العميا ،وكذلؾ في مجاؿ البحث العممي ومجاؿ الخدمة العامة .وأف تسيـ
كذلؾ في تطوير المجتمع مف خالؿ البحوث واألنشطة اإلبداعية ،ومف خالؿ إنتاج ونشر
المعارؼ الجديدة ،بما يتضمنو ذلؾ مف تسويؽ االكتشافات الجامعية لصالح االقتصاد الوطني،
ومف خالؿ خدمة المواطنيف عبر تقديـ البرامج العامة ،وتوفير الخدمات العامة األخرى
).(University of Texas at Austin; Mission & Values
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وتتعاوف جامعة تكساس في أوستف مع الشركاء في الصناعة لتسويؽ التكنولوجيا
الجامعية ،وتوفر األبحاث التي تُ ْج َرى بالجامعة ما يزيد عمى ٓ٘ٔ تكنولوجيا جديدة في كؿ
فرصا وفيرة ومتنوعة لمشركاء مف قطاع الصناعة إلنشاء مشروعات جديدة،
عاـ ،مما يتيح ً
وايجاد حموؿ لمختمؼ احتياجات تطوير المنتجات .وفي حاؿ وجود احتياج معيف لدى شريؾ

ما غير مشبع في العروض الحالية ،فإف مكتب تسويؽ التكنولوجيا بالجامعة بإمكانو العثور
عمى التكنولوجيا المطموبة قيد التطوير في المختبر أو تسييؿ مبادرة بحثية تعاونية
).(University of Texas at Austin; For Potential Licensees

( )3/1/6مكتب تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعة:
يتـ تسويؽ التكنولوجيا بجامعة تكساس في أوستف مف خالؿ مكتب تسويؽ
التكنولوجيا الذي يتولى ميمة جمع االكتشافات واالختراعات مف مئات المعامؿ والوحدات
البحثية بالجامعة (ٓٓٔ وحدة بحثية بالجامعة) ،ويعمؿ بالتعاوف مع المخترعيف بداي ًة مف
االستشارات األولية وتقييـ التكنولوجيا ،وحتى الحصوؿ عمى الترخيص .يتمثؿ ىدؼ مكتب

تسويؽ التكنولوجيا في تحويؿ االبتكارات البحثية لجامعة أوستف إلى منتجات وخدمات تجارية
ميما في نمو االقتصاد
دور
تفيد المجتمع .ويمعب المكتب مف خالؿ إسياماتو العديدة ًا
ًّ
فضال عف أنو يوفر لمجامعة
الوطني ،وكذلؾ لو تأثير عمى اقتصاد والية تكساس نفسيا .ىذا ً
إيرادات مالية تساعد في مواصمة الجيود البحثية والتوصؿ إلى مزيد مف االكتشافات مف خالؿ

تسويؽ التكنولوجيات المتاحة(University of Texas at Austin: About OTC). ،

ويسيـ مكتب تسويؽ التكنولوجيا في دعـ رسالة ورؤية الجامعة البحثية مف خالؿ
اضطالعو بالمياـ التالية :تقييـ وحماية وتسويؽ ومنح التراخيص لالختراعات واالكتشافات
الجامعية ،المساعدة في تكويف الشركات الناشئة ،تشجيع التعاوف بيف الجامعة وقطاع
فضال عف توفير
الصناعة ،والمستثمريف ،وغيرىـ ضمف النظاـ البيئي لتسويؽ التكنولوجيا.
ً
منتديات تثقيفية واعالمية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة حوؿ عمميات التسويؽ ،والتي

فضال عف معرفة
تتيح ألعضاء ىيئة التدريس معرفة كؿ ما يتعمؽ بعممية تسويؽ التكنولوجياً ،
كيفية التغمب عمى التحديات التي تواجييـ بداي ًة مف ظيور االكتشافات مف األبحاث
األكاديمية وخالؿ طريقيا مف المختبر إلى السوؽ

(University of Texas at Austin:

) .About OTCوتجدر اإلشارة إلى أف مكتب تسويؽ التكنولوجيا في جامعة تكساس في
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أوستف قد حقؽ إنجازات كبيرة عمى صعيد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،خالؿ السنوات الست
الماضية (ٕٗٔٓ )ٕٜٓٔ-كما يتضح مف الجدوؿ التالي:
جدول ()1
يوضح إوجبزاث مكخب حسويق الخكىولوجيب الخببع لجبمعت حكسبش في أوسخه
عبم
عبم
عبم
عبم
عبم
عبم
4112
4112 4112 4112 4112 4112
360
302
345
356
303
272
كشف عه اخخراعبث
20
21
16
20
15
12
حقوق الىشر
والخأليف
298
262
245
222
193
192
طلببث براءة اخخراع
(سواء أكبوج
أمريكيت أو أجىبيت)
209
157
175
151
178
156
حطبيق براءة اخخراع
(سواء أكبوج
أمريكيت أو أجىبيت)
136
126
135
147
131
120
حراخيص
17
25
21
27
25
24
شركبث وبشئت
11
4
8
8
6
جوائس ابخكبر
$6.15
$4.20 $5.18 $6.94 $7.28
عوائد مبليت /مليون
دوالر )($MM
)Source: (University of Texas at Austin; OTC metrics

إجمبلي
1947
104
1412

1026

795
139
37
29.95

باستقراء الجدوؿ السابؽ يتضح أف مكتب تسويؽ التكنولوجيا في جامعة تكساس
اعا ،وعف عدد ٗٓٔ مف حقوؽ النشر
في أوستف قد أسيـ في الكشؼ عف  1947اختر ً
والتأليؼ  .وبالنسبة لألنشطة المتعمقة ببراءات االختراع ،وقد راجع المكتب حوالي ٕٔٗٔ
طمبا لبراءات االختراع
تطبيقًا لبراءة اختراع سواء أكانت أمريكية أو أجنبية ،وتمقى ً 1026
ترخيصا،
سواء أكانت صادرة في الواليات المتحدة أو حوؿ العالـ .وقد وقع المكتب 795
ً
استنادا إلى التكنولوجيا التي سوقيا المكتب .كما منح
وتكونت مف خاللو  ٖٜٔشركة ناشئة
ً
المكتب عدد  ٖٚجائزة ابتكار ،وحقؽ المكتب عوائد مالية تقدر ب  29.95مميوف دوالر.

( )ٗ/ٔ/ٙمراحؿ عممية تسويؽ التكنولوجيا بجامعة تكساس:
عرض موجز لمراحؿ عممية تسويؽ التكنولوجيا عبر مكاتب تسويؽ
وفيما يمي
ٌ
التكنولوجيا بجامعة تكساس في أوستف (University of Texas at Austin; Process of
)Technology Commercialization
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(/4/1/6أ) البحث Research؛ فحينما يصؿ باحث الختراع ما ،فإف عميو أف ينسب حقوؽ
الممكية الفكرية الختراعو لمجمس األمناء بالجامعة ( The Board of Regentsمجمس
الجامعة) الذي يممؾ حؽ الممكية الفكرية ألي اختراع إذا كاف متحققاً فيو الشروط التالية :أف
يكوف االختراع قد تـ التوصؿ إليو مف قبؿ أحد منسوبي الجامعة (أعضاء ىيئة التدريس،

طالبا) ،أف يكوف قد تـ التوصؿ إليو بالجامعة في الوقت المحدد لذلؾ مف خالؿ
باحثيف،
ً
استخداـ التسييالت الجامعية أو الدعـ المالي المقدـ مف ِقَبؿ الدولة ،أف يكوف االختراع قد تـ
أخير أف يكوف االختراع
إجراؤه بتكميؼ مف قبؿ الجامعة في ضوء عقد موقع ومبرـ بينيما ،و ًا
قد نتج عف أبحاث ممولة مف مخصصات مالية اتحادية .وفي ىذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى

أف مجمس الجامعة يممؾ حؽ النشر والتأليؼ لمبحوث ذات الفائدة التطبيقية والتي تعود بالنفع
عمى المجتمع .أما األعماؿ األدبية  literary worksالمتعمقة بالمجاؿ األكاديمي أو الميني،
فإنو يترؾ ممكيتيا لممخترعيف أنفسيـ ،وذلؾ وفقًا لما جاء بقانوف األمناء ( ’(Regents
.Rules, Rule 90101, Part 2, Section 4

(/4/1/6ب) الكشف عن اًلختراع Invention disclosure؛ إف بداية العالقة بيف
الباحث ومكتب تسويؽ التكنولوجيا تتمثؿ في الكشؼ عف اختراعو ،خاص ًة إذا كاف لو مردود
تجاري محتمؿ ،أو يمكف أف يسيـ في حؿ مشكمة معينة أو يكوف لو قيمة عالية .وقد يأخذ
أحد األشكاؿ التالية؛ اختراعات ،اكتشافات ،أدوات بحث ،عمميات ،طرائؽ عمؿ ،برمجيات.
ويتضمف الكشؼ عف االختراع توضيح الجوانب التقنية لمتكنولوجيا ،األساس العممي لالختراع،
ميزاتو ،والعيوب المحتممة لو ،ومجاؿ استخدامو .كما يتضمف مسائؿ قانونية تتعمؽ بحقوؽ
الممكية الفكرية .ويتيح الكشؼ عف االخت ارع قبؿ الشروع في عممية التسويؽ ،تقديـ الدعـ
الالزـ لو خالؿ جميع مراحؿ عممية التسويؽ .ويجب عند الكشؼ عف االختراع تسجيؿ أسماء
جميع المساىميف في األفكار التي أدت إلى وجود االختراع بما في ذلؾ؛ الباحث الرئيس،
مساعدو الباحثيف والطالب ،أعضاء ىيئة تدريس ،أو أساتذة زائروف لمتأكيد عمى حؽ كؿ
منيـ في االختراع.
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(/4/1/6ج) التقٌٌمAssessment :؛ وفي ىذه الخطوة يقوـ مكتب تسويؽ التكنولوجيا
بفحص طمبات الكشؼ عف االختراعات المقدمة لتحديد مدى مالءمة كؿ منيا مع احتياجات
السوؽ .ويتـ تقييميا في ضوء االعتبارات التالية؛ حداثة االختراع ،إمكانية تسويؽ المنتجات
الناتجة عنو ،عالقتو بالممكية الفكرية ذات الصمة ،الحجـ والنمو المحتمؿ لمسوؽ ،مقدار
الوقت والماؿ الالزميف لتطويره ،والمنافسة المحتممة مف قبؿ المنتجات األخرى .وىناؾ أربعة
مسارات ممكنة كنواتج محتممة لعممية تقييـ التكنولوجيا كالتالي :أف تضع الجامعة عنواناً

لالختراع وتبدأ في نشاط تسويقو ،أف تقرر الجامعة نقؿ ممكية االختراع لصالح المخترع (ويتـ
اىتماما باختراع بعينو ،أو تقرر التوقؼ عف مواصمة المسيرة،
ذلؾ حينما ال تبدي الجامعة
ً
ويكوف مف حؽ المخترع عندئذ تسويؽ االختراع مف دوف الحاجة إلى موافقة خطية مف قبؿ
رئيس الجامعة) ،أف يطمب مكتب التسويؽ معمومات إضافية ذات عالقة باالختراع موضوع
االىتماـ ،أو أف يقرر المكتب إغالؽ الممؼ برمتو (ويتـ ذلؾ في حالة عدـ تمكف المخترع مف
إمداد المكتب بالمعمومات المطموبة في المدة المقررة لذلؾ ،أو عندما ال يتضمف ممؼ الكشؼ
أصال ،أو عندما يتـ االتفاؽ مع الباحث الرئيس بضـ االختراع
عف االختراع براءة اختراع ً

الحالي إلى اختراع آخر).

(/4/1/6د) منح براءة اًلختراع Patenting؛ وبراءة االختراع ىي حؽ ُي ْم َنح لصاحب
االختراع ُي َخ ٍوؿ لو الحؽ في منع أي حؽ آلخريف تجاه اختراعو (سواء صنعو ،استخدامو،
بيعو ،أو عرضو لمبيع ،أو استيراده) .وفي الواليات المتحدة ،يتـ منح براءات االختراع مف قبؿ
مكتب خاص لمبراءات والعالمات التجارية ،وىي وكالة اتحادية تخضع إلشراؼ وزارة التجارة.

(/4/1/6هـ) تحدٌد المرخصٌن المحتملٌن Identifying potential licensees؛ إذ
يضطمع مكتب تسويؽ التكنولوجيا باتخاذ التدابير الالزمة لتحقيؽ االستفادة القصوى مف كؿ
تكنولوجيا ُم ْنتَ َجة بالجامعة مف خالؿ أفضؿ الممارسات التسويقية .ويتـ اختيار المرخصيف
المحتمميف في ضوء معيار القدرة عمى تسويؽ التكنولوجيا لصالح الجميور العاـ .وأحيانا ما
تكوف الشركة التي لدييا خبرة في التكنولوجيات المماثمة ىي الخيار األفضؿ .وفي حاالت
أخرى ،يكوف الخيار األفضؿ ىو أف يكوف المرخص المحتمؿ إحدى الشركات الناشئة .ويمكف
لممخترع نفسو المشاركة الفعالة في تقديـ استراتيجية تسويقية فعالة مف خالؿ تحديد تطبيقات
ترخيص محددة .وبمجرد أف تصبح الشركات ميتمة بمعرفة المزيد عف
السوؽ والتوقعات ل ا
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االختراع ،فإف ذلؾ يتطمب مف كؿ مف المخترع ومكتب تسويؽ التكنولوجيا توفير كؿ التفاصيؿ
والمعمومات التي تساعد في التسويؽ الجيد لمتكنولوجيا.

(/4/1/6و) التفاوض Negotiation؛ وتتعمؽ ىذه الخطوة بالتفاوض مع المرخصيف
عمما بأف االتفاقيات الخاصة بمنح التراخيص وبراءات االختراع عادة ما تؤسس
المحتمميفً ،
ماديا نظير
عمى مقابمة احتياجات الشريؾ التجاري مع تعويض كؿ مف الجامعة والمخترع
ً

إسياماتيـ .ووفقًا لقانوف  ،the Bayh-Doleفإف جامعة تكساس بأوستف تحتفظ بحقوقيا في
ممارسة ونشر الممكية الفكرية .وتشمؿ شروط الترخيص القابمة لمتفاوض ما يمي؛ نطاؽ

وحدود الترخيص ،التزامات المرخص لو بشأف تسويؽ التكنولوجيا وتطويرىا ،تعويض الجامعة
والمخترعيف في مقابؿ منح الترخيص .وعموما ،فإف المرخص لو يكوف ىو المسئوؿ عف دفع
نفقات براءات االختراع.

(/4/1/6ز) الترخٌص Licensing؛ وسواء أكاف التسويؽ يتـ مف خالؿ شركة قائمة أو
شركة ناشئة ،فالبد مف وجود ترخيص يضمف حقوؽ استخداـ اختراع الجامعة .والترخيص ىو
إذف يسمح لطرؼ آخر غير المالؾ باستخداـ الممكية الفكرية .ويحدد اتفاؽ الترخيص حقوؽ
المرخص لو في استخداـ التكنولوجيا ،ومسؤوليات المرخص لو لجمب التكنولوجيا إلى السوؽ
وتعويض الجامعة والمخترع .ويكوف اتفاؽ الترخيص بيف الجامعة والمرخص لو ،وال يكوف
المخترع نفسو طرفًا في ىذا االتفاؽ .ولكف مف الممكف أف ُي ْطمب منو (مف قبؿ المرخص لو)

أيضا مواصمة
المساىمة في أنشطة التسويؽ في إطار ترتيبات منفصمة .ويمكف أف ُي ْطمَب منو ً
تطوير التكنولوجيا موضوع االىتماـ ،وذلؾ باالتفاؽ مع المختبر الذي يعمؿ بو المخترع ،أو
مف خالؿ عالقة استشارية مع المرخص لو.

(/4/1/6ح) التسوٌق والعوائد المادٌة Revenue & commercialization؛ فبعد
ترخيص االختراع ،يمتزـ المرخص لو بتطوير اختراعات الجامعة وتحويميا إلى منتجات
وخدمات .وتختمؼ الطرؽ التي ينتيجيا المرخص لو نحو السوؽ بحسب طبيعة االختراع
نفسو ،وطبيعة السوؽ الذي يتوجو إليو ،ومرحمة تطور االختراع .واذا فشؿ المرخص لو في

تسويؽ التكنولوجيا ،فإنو يمكف لمجامعة أف تُْن ِيي الترخيص معو ،وأف تمنح الترخيص لجية
أخرى .ىذا وتشارؾ الجامعة نسبة ٓ٘ %مف إيرادات الترخيص مع المخترعيف أنفسيـ ،وذلؾ
بعد خصـ النفقات.
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( )0/6نموذج جامعة مٌزوري فً كولومبٌا The University OF Missouri-
Culumbia,
وفيما يمي نعرض لنموذج جامعة ميزوري األمريكية بكولومبيا )المعروفة ب Mizzou,

 )MUفي مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

( )1/0/6نبذة عن الجامعة:
إف جامعة ميزوري ،التي تقع في مدينة كولومبيا بوالية ميزوري األمريكية ،ىي
جامعة بحثية عامة مف بيف ٖٗ جامعة أمريكية عامة ،وىي المؤسسة العامة الوحيدة في
والية ميزوري التي تـ اختيارىا لمعضوية في رابطة الجامعات األمريكية .وىي تعد مف أكبر
جامعات الواليات األمريكية؛ إذ يبمغ مساحة حرميا الجامعي والذي يقع في قمب كولومبيا
 1,372فدا ًنا ) .(University of Missouri; About Mizzouوتحتؿ ىذه الجامعة الترتيب ٜٙ
عمى المستوى المحمي ٕٔٛ ،عمى المستوى العالمي وفقًا لتصنيؼ عاـ ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔـ

) ،(University of Missouri–Columbia Ranking 2019-2020بعد أف كانت تحتؿ الترتيب
ٖ ٚعمى المستوى المحمي ٜٔٓ ،عمى المستوى العالمي وفقًا لتصنيؼ عاـ -ٕٓٔٛ

ٕٜٓٔـ ).(University of Missouri–Columbia Ranking 2018-2019

وجامعة ميزوري ىي أكبر وأقدـ جامعة في نظاـ ميزوري University of Missouri

System؛ وىو نظاـ جامعي حكومي تـ إنشاؤه عاـ ٖٜٔٙـ ليوفر إدارة مركزية ألربع جامعات
يشمميا النظاـ ،وىي؛ جامعة ميزوري في كولومبيا (التي تأسست في ٔٔ فبراير سنة
ٖٜٔٛـ ،وكانت أوؿ جامعة عامة أنشئت غرب نير المسيسيبي) ،وجامعة ميزوري لمعموـ
والتكنولوجيا ( ،Missouri University of Science and Technologyوكانت تعرؼ باسـ
فضال عف جامعة ميزوري ػػػػػػ
مدرسة ميزوري لممناجـ ،والتي تأسست عاـ ٓٔٛٚـ) .ىذا
ً

كانساس سيتي )( ،The University of Missouri–Kansas City (UMKCوالتي تأسست في
عاـ ٖٖٜٔـ) ،وجامعة ميزوري سانت لويس The University of Missouri - St. Louis

مؤخر في عاـ ٖٜٔٙـ .وجدير بالذكر أف الجامعات األربعة لنظاـ
ًا
) (UMSLالتي أنشئت
ميزوري ىي جامعات معتمدة ،ولكؿ منيا حرـ جامعي منفصؿ ،ويمتحؽ بتمؾ الجامعات األربع
ٍ
طالب (University of Missouri System; Wikipedia, the free
ما يقرب مف ٓ ٚألؼ

) .encyclopedia, Theويبمغ عدد المنضميف المسجميف في جامعة ميزوري في كولومبيا
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برنامج في ٖٔ
دارسا (وفقًا إلحصاء عاـ ٕٓٔٛـ) .وتقدـ الجامعة أكثر مف ٖٓٓ
ٕٜٛٙٙ
ٍ
ً
رئيسا ،وتضـ الجامعة مف الكوادر العممية ما يقدر ب ٖٕٖٗ
أكاديميا
تخصصا
ً
ً
ً

).(University of Missouri; Colleges & school

وتنفؽ جامعة ميزوري حوالي ٕٗ٘ مميوف دو ٍ
سنويا عمى البحث العممي ،وتوفر
الر
ً
كبير لمصناعات األساسية في السوؽ؛ إذ تعد الجامعة عمى سبيؿ المثاؿ أكبر مورد
دعما ًا
ً
لشركات األدوية في العالـ لمنظائر المشعة المستخدمة في تشخيص وعالج مرض السرطاف،
وتعمؿ الجامعة عمى تحسيف صحة اإلنساف والحيواف مف خالؿ تقديـ عالجات طبية رائدة مف
خالؿ ما يقرب مف ٖٓٓ تجربة سريرية .كما تشتير الجامعة بالبحث التعاوني المتعدد
التخصصات ،وتتمتع بخبرة وموارد ال تضاىى عمى نطاؽ عالمي في أربعة مجاالت ىي؛
الغذاء مف أجؿ المستقبؿ؛ صحة واحدة  /دواء واحد ،إعالـ مف أجؿ المستقبؿ ،والطاقة

المستدامة ).(University of Missouri; Best Colleges

( )0/0/6رؤٌة ورسالة الجامعة:
تتمثؿ رؤية جامعة ميزوري وفقًا لما جاء بخطتيا االستراتيجية MU Strategic Plan

في تحقيؽ التميز لمجامعة  2020 Vision for Excellenceبحموؿ عاـ ٕٕٓٓـ .وتتضمف
الخطة االستراتيجية األىداؼ البحثية التي مف شأنيا تحقيؽ ذلؾ ،ولعؿ أىميا؛ التزاـ أعضاء
جنبا إلى جنب
ىيئة التدريس والباحثيف بالجامعة بإجراء البحوث وتعزيز االكتشافات ،وذلؾ ً
قدما نحو إيجاد تطبيقات لمتقنيات والممكية الفكرية الناتجة عف عمميـ البحثي ،وزيادة
السعي ً

عدد براءات االختراع والتراخيص والشركات الناشئة مف خالؿ برامج البحوث الريادية التي
الم َم َولة مف ِقَبؿ الحكومة
تجعؿ الجامعة قادرة عمى المنافسة مع أفضؿ الجامعات ُ
عضوا في رابطة
) .(Khromov, 2013, op.cit, 12وتتمثؿ ميمة جامعة ميزوري ،بصفتيا
ً
الجامعات األمريكية في أف تصبح جامعة أبحاث ذات مستوى عالمي ،وأف تمتزـ الجامعة

باكتشاؼ المعرفة ،ونشرىا والحفاظ عمييا وتطبيقيا ،وذلؾ بيدؼ تحسيف نوعية الحياة عمى
مستوى كؿ مف الوالية ،الدولة ،والعالـ بأسره ).(University of Missouri; Our Mission

واذا كانت الجامعات األمريكية في جميع أنحاء البالد تحتؿ مركز الصدارة في التنمية
االقتصادية مف خالؿ مساىمتيا في عمميات تسويؽ التكنولوجيا ،فقد التزمت جامعة ميزوري
ميما في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف
بوضع نفسيا في ىذا الواقع الجديد ،ولعبت ًا
دور ً
خالؿ المساىمة الفاعمة في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا ) (Dority, 2003, op.cit, 60حيث
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حددت الجامعة ،بالشراكة مع مؤسسة ميزوري لمتكنولوجيا ،عدة مجاالت يمكف لمجامعة تقديـ
إسيامات قيمة في إطارىا لعؿ أىميا؛ تسريع عممية تسويؽ التكنولوجيا الناشئة عف البحوث
فضال عف زيادة حصة السوؽ مف البحوث
الجامعية ،تعزيز ريادة األعماؿ المحمية ،ىذا
ً

)(Dority, 2003, op.cit, 7وقد حققت جامعة ميزوري مكاسب ىائمة مف وراء عممية تسويؽ
الم ْنتَ َجة بيا.
التكنولوجيا ُ

( )3/0/6مكاتب تسوٌق التكنولوجٌا بالجامعة:
يتـ تسويؽ التكنولوجيا بجامعة ميزوري مف خالؿ مكتب إدارة الممكية الفكرية The

) Office of Intellectual Property Administration OIPA (OIPAالذي يدعـ ويعزز دور
جامعة ميزوري في التنمية االقتصادية مف خالؿ تشجيع التطبيؽ العممي الواسع لمبحث
الجامعي لتحقيؽ المنفعة العامة ،المساعدة في تقييـ ،حماية ،وترخيص وتسويؽ االكتشافات
الجامعية ،وتنفيذ مبادرات جديدة لمتنمية االقتصادية تيدؼ إلى توفير وظائؼ جديدة في والية
ميزوري ) .(Khromov, 2013, op.cit, 17كما يضطمع مكتب  OIPAباألنشطة التالية؛ تطوير
نماذج واتفاقات قياسية موحدة ،تمويؿ طمبات براءات االختراع ،إعداد الطمبات المؤقتة لبراءات
الم ْنتَ َجة
االختراع وتقديميا ،إجراء تحميالت السوؽ لتحديد مدى االحتياج لمممكية الفكرية ُ

فضال عف تقديـ الدعـ اإلداري الالزـ
بالجامعة ،إدارة البيانات ،تحميؿ ووضع السياسات ،ىذا ً
.(University of Missouri System; Intellectual Property Administration).

وبينما نجد مكتب إدارة الممكية الفكرية  OIPAىو المكتب الرئيس المسئوؿ عف
مستقال
مكتبا
عممية تسويؽ التكنولوجيا بالجامعة ،فإف لكؿ حرـ مف نظاـ جامعة ميزوري
ً
ً
يطمؽ عميو مكتب إدارة التكنولوجيا وعالقات الصناعة The Office of Technology
 Management and Industry Relations OTMIRوىو يعمؿ كجية محورية لريادة األعماؿ
والتنمية االقتصادية ونقؿ التكنولوجيا في منطقتو المحمية .وتتمثؿ رؤية ىذا المكتب في أف
تحقؽ جامعة ميزوري الصدارة الوطنية في إدارة التكنولوجيا وعالقات الصناعة مف خالؿ
توفير بيئة تعزز االكتشافات الفكرية ،وحؿ المشكالت بطريقة إبداعية ونشر المعرفة
وتطبيقيا ) .(Khromov, 2013, op.cit, 21وفي ضوء ىذه الرؤية ،تتحدد رسالة المكتب في
تحديد التكنولوجيا القابمة لمتسويؽ الناتجة عف األبحاث التي تتـ مباشرة في جامعة ميزوري
مف خالؿ اضطالعو بالمياـ التالية؛ تمقي نماذج اإلفصاح عف االختراعات وتقييـ االختراعات
في ضوء معايير الجدة والمنفعة واألىمية التجارية ،إدارة الممكية الفكرية واالمتثاؿ لعقود
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البحوث التي ترعاىا الحكومة الفيدرالية والصناعية بشأف جميع االختراعات التي ابتكرىا
أعضاء ىيئة التدريس ،البحث عف حماية الممكية الفكرية في الوقت الذي يبحث فيو عف دخؿ
لمجامعة والمخترع ،وتحديد المرخصيف المحتمميف ،والتفاوض بشأف مجموعة متنوعة مف
فضال عف تعزيز
تجاريا،
االتفاقيات المتعمقة بالممكية الفكرية لمتكنولوجيات القابمة لمتطبيؽ
ً
ً
العالقات الصناعية ودعـ التنمية االقتصادية اإلقميمية ،بما يعود بالنفع عمى الجميور.(Ibid, .
)21-22

ووفقًا لتصريح أدلى بو مدير أحد مكاتب إدارة التكنولوجيا وعالقات الصناعة ،فقد

تمت إعادة تنظيـ المكتب لكي يكوف أقدر عمى الوفاء باحتياجات جامعة ميزوري؛ فباإلضافة
إلى الموظفيف اإلدارييف المركزييف ذوي الخبرة العممية والتجارية والقانونية العالية .يحتوي
المكتب عمى ثالث وحدات لترخيص الممكية الفكرية

three Intellectual Property

) Licensing Units (IPLUsمدمجة بشكؿ استراتيجي داخؿ الكميات ومراكز البحوث في حرـ
الجامعة .وتتمتع تمؾ الوحدات بموقع استراتيجي بالقرب مف أعضاء ىيئة التدريس ضمف
مجاؿ اختصاصيـ؛ حيث تعمؿ الوحدات مباشرة مع المخترعيف أنفسيـ لتحميؿ اختراعاتيـ في

ضوء معايير ِ
الج َدة وحماية الممكية الفكرية وامكانات السوؽ وتحديد استراتيجيات التسويؽ
(University of Missouri System; Office of Technology Management & Industry

) .Relationsوقد حققت مكاتب إدارة التكنولوجيا وعالقات الصناعة مف خالؿ تمؾ الوحدات
ترخيصا ،توليد أكثر
إنجازات ممموسة؛ فقد تـ استالـ ٖ ٜكشفًا في عاـ ٕٕٔٓـ ،تنفيذ ٖٕ
ً
مف ٖ ٙ,مالييف دو ٍ
الر مف اإليرادات .كما تـ تقديـ ٕ ٛطمب براءة اختراع أمريكية ،باإلضافة
إلى توقيع عدد ٕٓٔ اتفاقيات عدـ إفشاء  ،NDAsو ٕٗٙاتفاقية نقؿ المواد material
(Khromov, 2013, op.cit, 23) transfer agreements MTAs
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( )4/0/6مراحل عملٌة تسوٌق التكنولوجٌا فً جامعة مٌزوري:
وفيما يمي نعرض لمسار التسويؽ الذي يتبعو أي اكتشاؼ جديد بجامعة ميزوري
حتى يصؿ إلى السوؽ ،وذلؾ مف خالؿ ثماني مراحؿ رئيسة كالتالي:

( /4/0/6أ) الكشف عن اًلختراع Invention Disclosure؛ وىي تعد الخطوة األولى
بعد االنتياء مف إجراء البحث؛ فبمجرد قياـ باحث بجامعة ميزوري باكتشاؼ ما ،فإف الخطوة
األولى في عممية التسويؽ ىي الكشؼ عف اختراعو لمجامعة حتى يتسنى ليا اتخاذ التدابير
الالزمة حياؿ تطويره إلى منتج قابؿ لمتسويؽ .ويمزـ عمى الباحث قبؿ نشر أي اكتشاؼ لو أف
يتشاور مع مكتب التكنولوجيا والمشروعات الخاصة ،حتى يتسنى لممكتب اتخاذ الخطوات
الالزمة لحماية االكتشاؼ قبؿ الكشؼ عنو إلى الجميور .ومف ثـ ،يمزـ عمى الباحث مؿء
نموذج الكشؼ عف االختراع ،والذي يطمب منو تقديـ بعض المعمومات الميمة مف قبيؿ نسبة
مساىمة كؿ مخترع في االختراع حاؿ وجود أكثر مف مخترع ،تحديد إذا ما كاف االختراع قد تـ
برعاية الحكومة أو الجامعة أو شركة ما ،تحديد ما إذا كاف المخترع قد أفصح عنو عم ًنا بأي
ٍ
وصؼ لالختراع ،مزاياه وعيوبو ،مجاالت تطبيؽ االختراع ،وغيرىا مف المعمومات
طريقة ،تقديـ
ذات الصمة ).(Dority, 2003, op.cit, 28

(/4/0/6ب) القٌام بفحص أولً لبراءات اًلختراع Preliminary Patent Search؛
فوفقًا لسياسات الممكية الفكرية لجامعة ميزوري ،فإنو عند استالـ نموذج الكشؼ الكامؿ عف

تحميال لمممكية الفكرية
فحصا
االختراع ،تجري الجامعة
أوليا لالختراع ( ً
ً
ً
 Property Analysisلتقييـ مدى حداثة االختراع ،وتحديد أي مشكالت قد تؤثر عمى قرار
(Intellectual

البراءة ) .(Khromov, 2013, op.cit, 17وفي ىذه المرحمة ،يتـ دراسة اآلثار المترتبة عمى
االختراع بالسوؽ؛ إذ يبدأ مكتب التكنولوجيا والمشروعات الخاصة في النظر في المزايا الفنية
والتقنية لالختراع الذي تـ الكشؼ عنو مف خالؿ البحث في األدبيات العممية لتحديد براءات
االختراع الموجودة مسبقًا في نفس المنطقة ،والتي ال يكوف معظـ أعضاء ىيئة التدريس عمى

دراية كافية بيا .ومف ثـ فإف المكتب عادة ما يطمب مف المخترع ،حاؿ وجود براءة اختراع
مماثمة الختراعو ،إيضاح الفرؽ بينيما .ويتزامف مع ىذه الخطوة؛ أف يقوـ المكتب بتقدير
قيمة االختراع حسب االستخدامات المحتممة لو في السوؽ ،وذلؾ لتحديد ما إذا كاف ينبغي
التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى براءة اختراع أـ ال ) .(Dority, 2003, op.cit, 29واذا اتضح مف
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ذلؾ الفحص األ ولي أف الجدة في االختراع واضحة ،ويمكف االعتراؼ بو عمى نطاؽ واسع،
فمف المرجح أف تفكر الجامعة في تقديـ ممؼ طمب براءة اختراع مؤقت ،واجراء دراسة سوقية
).(Khromov, 2013, op.cit, 18

(/4/0/6ج) تحلٌل السوق Market analysis؛ وخالؿ ىذه العممية ،يتـ إجراء مراجعة
شاممة لمسوؽ المحتممة لالختراع .ويبحث ىذا التحميؿ في مزايا وعيوب االختراع مقارن ًة

أيضا في القضايا التي قد تؤثر
بالمنتجات أو الخدمات الموجودة مف قبؿ في السوؽ ،وينظر ً
عمى قيمة التكنولوجيا لممرخص المحتمؿ ليا .إف اليدؼ الرئيس مف تحميؿ السوؽ ىو تحديد
قوة السوؽ لالختراع ،وتحديد ما إذا كاف مف المحتمؿ أف تؤدي حماية الممكية الفكرية إلى
صغير وآفاؽ الترخيص منخفضة،
ًا
منتج تجاري مرخص أـ ال .وفي حالة إذا ما كاف السوؽ
أمر مستحس ًنا (Ibid, 18-
فإف االستثمار في طمب الحصوؿ عمى براءة اختراع قد ال يكوف ًا

).19

(/4/0/6د) نقاط القرار Decision Points؛ عندما يقترب موعد تقديـ طمب براءات
االختراع ،تقوـ الجامعة بمراجعة جميع المعمومات المتاحة لدييا لتقرر ما إذا كاف بإمكانيا
مواصمة عممية تسجيؿ براءة االختراع وتسويؽ التكنولوجيا أـ ال .وقد تتضمف الخيارات

االمحتممة مؿء ممؼ طمب البراءة المؤقت ،أو االنتقاؿ مف المخترعيف إلى المرخصيف
المحتمميف ،أو إجراء مزيد مف البحوث ،أو التنازؿ عف تقديـ االختراع واعادتو إلى المخترع،
أو إغالؽ الممؼ برمتو وحفظو ).(Ibid, 19

(/4/0/6ه) من السوق إلى المرخصٌن المحتملٌن

Market to Potential

Licensees؛ وتعد ىذه الخطوة األكثر أىمية في اتخاذ قرار بشأف ما إذا كاف يجب متابعة
تسجيؿ براءات االختراع وتسويؽ التكنولوجيا مف عدمو .وفي ىذه المرحمة ،تقوـ الجامعة
باالتصاؿ بالمرخصيف المحتمميف لتحديد مدى رغبتيـ في الحصوؿ عمى ترخيص لالختراع.
اىتماما بالتكنولوجيا مف قبؿ شركة ما ،تقوـ الجامعة بمشاركة المعمومات
واذا ما كاف ىناؾ
ً
السرية مع تمؾ الشركة فقط بعد تقديـ طمب براءة االختراع المؤقت ،أو بعد توقيع الشركة مع
الجامعة اتفاقية عدـ إفصاح .إف قرار تقديـ طمب براءة غير مؤقت يتـ فقط في حالة تأكد
الجامعة مف أف براءة االختراع سيتـ ترخيصيا وأف اإليرادات ستعود إلى الجامعة لتغطية
النفقات التي تكبدتيا حتى تنتج براءة االختراع .لذلؾ ،فيناؾ حاجة ماسة إلى وجود سوؽ
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محتممة أو إيجاد مرخصيف محتمميف قبؿ تقديـ طمب نيائي لمحصوؿ عمى براءة اختراع (Ibid,

).19
(/ٗ/ٕ/ٙو) تقديـ طمب لبراءة اختراع Filing for a patent؛ يتـ تقديـ الطمبات المؤقتة
داخميا بواسطة مكتب إدارة الممكية الفكرية .ومف المتوقع أف يقوـ المخترع
لبراءات االختراع
ً
بإكماؿ وتوقيع جميع المستندات الالزمة ،والعمؿ مع الجامعة ومحامي براءاتيا لضماف أف
جميع البيانات الكاممة لالختراع متضمنة في طمب البراءة ) .(Ibid, 20وبمجرد أف يقرر
المكتب حماية االختراع مف خالؿ تقديـ طمب غير مؤقت لبراءة االختراع ،فإنو يبدأ في البحث
عف أفضؿ االستراتيجيات لتسويقو ،وذلؾ بأحد طريقتيف ):(Dority, 2003, 35-36

* إما عف طريؽ ترخيص التكنولوجيا licensing؛ إذ يعد الترخيص ىو الطريقة األكثر فاعمية
لتسويؽ االختراعات في أكثر مف ٓ ٛإلى ٓ % ٜمف الحاالت .ويقع عمى عاتؽ مكاتب
تسويؽ التكنولوجيا مسؤولية العثور عمى شركات مؤسسة بالفعؿ لتتولى مسئولية التسويؽ
لممنتج أو عمى رواد األعماؿ ممف يتمتعوف بالقدرة واالىتماـ والموارد الالزمة لتطوير تقنيات
الجامعة إلى منتجات مفيدة.
* أو عف طريؽ مساعدة الجامعة لممخترع عمى إنشاء شركة جديدة لمتابعة تطوير المنتج في
السوؽ؛ ففي حالة إذا ما كانت التكنولوجيا متقدمة وليا تطبيقات متعددة بما يكفي لدعـ
فغالبا تقوـ الجامعة باتفاقية ترخيص مع عضو ىيئة التدريس ،تحصؿ الجامعة
مشروع جديد،
ً
وغالبا ما يكوف مف األسيؿ اتباع
بموجبيا عمى أسيـ وحقوؽ ممكية في الشركة المبتدئة.
ً
الطريقة األولى التي تتعمؽ بترخيص براءة اختراع ،مقارنة بالبدء في إنشاء شركة جديدة،

ولكف قد يكوف مف المفيد أيضا بذؿ جيد إضافي لرعاية شركة ناشئة حتى تظؿ الفوائد
موجودة في الوالية.

(/4/0/6ز) مفاوضات الترخٌص Option/License Negotiations؛ إذا أعربت إحدى
الشركات عف اىتماميا باتخاذ خيار الترخيص ،أو الدخوؿ في اتفاقية ترخيص مع الجامعة،
فإنيا تبدأ في التفاوض مع الجامعة حوؿ شروط ىذه االتفاقية .في ىذه الحالة ،يتـ إخطار
المخترع بكؿ التفاصيؿ طواؿ فترة استمرار المفاوضات ).(Khromov, 2013, op.cit, 20

ور ْغ َـ أف جامعة
(/4/0/6ح) منح إٌرادات التراخٌص ٌ Licensing Royalty Income
ميزوري يمكنيا التفاىـ المسبؽ حوؿ شروط الترخيص ،إال أنيا ال ترغب عادةً في الموافقة
- ٗٓ٘ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

نظر لصعوبة معرفة ماسيكوف عميو
مسبقًا عمى معدؿ اإليرادات الخاصة بمنح التراخيص ًا
االختراع ،ومف ثـ صعوبة تقدير قيمتو قبؿ األواف؛ حيث إف معظـ التكنولوجيات الجامعية
كبير مف البحث والتطوير قبؿ أف تخرج إلى النور بالسوؽ ،ويجب أف
قدر ًا
عادة ما تتطمب ًا
يؤخذ ذلؾ في االعتبار عند التفاوض بشأف الترخيص .وليذا السبب ،فإف الرسوـ ومعدؿ
مطموبا مف قبؿ المرخص
نادر ما تكوف كبيرة بسبب االستثمار الكبير الذي ال يزاؿ
اإليرادات ًا
ً
لو .ووفقًا لمقواعد الجامعية ،فإنو يتـ توزيع إيرادات الترخيص عمى النحو التالي :يحصؿ

المخترع عمى ثمث (ٔ (ٖ/اإليرادات التي تحصؿ عمييا الجامعة نظير نقؿ حقوؽ ممكية
اختراعو إلى الجامعة ،ويحصؿ مكتب أبحاث الحرـ الجامعي عمى تسعيف (ٕ ،)ٜ/ويحصؿ
القسـ األكاديمي بالحرـ الجامعي عمى تسعيف (ٕ ،)ٜ/بينما يحصؿ نظاـ ميزوري

The

 system levelعمى (ٕ .(Dority, 2003, op.cit, 43-44) )ٜ/وتعد إيرادات الترخيص
أيضا بمثابة أداة ميمة لزيادة
حوافز قوية لمباحثيف لمكشؼ عف اكتشافاتيـ ،كما أنيا تكوف ً

ميزانيات مكتب نقؿ التكنولوجيا .وتتفرد جامعة ميزوري في كونيا تصرؼ حصة المخترع قبؿ
استرداد تكاليؼ البراءات؛ إذ إف الجامعات األخرى تقوـ بتوزيع الحصة عمى المخترع ،بعد أف
يتـ إخراج تكاليؼ السداد لمتابعة براءة االختراع ).(Khromov, 2013, op.cit, 20

( )7بعض جوانب اإلفادة من الخبرة األمرٌكٌة فً مجال تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة:
وبتحميؿ الخبرة األمريكية عامة ،والنماذج المختمفة لمجامعات األمريكية التي تـ عرضيا
في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،يمكف استخالص أوجو التميز في الخبرة األمريكية.
إجماال بعض الحقائؽ التي تبرز مالمح التوجو التسويقي لمتكنولوجيا
وفيما يمي نعرض
ً

بالجامعات األمريكية ،والتي يمكف اإلفادة منيا في تفعيؿ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية
بمصر ،وذلؾ كما يمي:
 تتميز الجامعات األمريكية بوصفيا بأنيا جامعات السوؽ نظ ارً لتوافقيا مع السوؽ وآلياتو
كأحد مجاالت العولمة االقتصادية والتي عممت عمى انفتاح األسواؽ أماـ السمع والخدمات

س ِيـ الجامعات األمريكية عمى نحو متزايد
بكؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف أجواء تنافسية .وتُ ْ
في تعزيز التنمية االقتصادية بالبالد مف خالؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية .بؿ وينظر
صانعو السياسة األمريكية إلى أنشطة تسويؽ التكنولوجيا بوصفيا المحرؾ الرئيس لمنمو
االقتصادي الوطني واإلقميمي بالواليات المتحدة األمريكية.
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 واذا كاف االبتكار أحد أىـ أسباب تحقيؽ الريادة االقتصادية ألمريكا ،وأساس قوتيا
التنافسية في االقتصاد العالمي .فإف الجامعات األمريكية تعد ىي نواةً االبتكار في

المجتمع األمريكي بوصفيا المسئولة عف توفير رأس الماؿ البشري ،والمصدر الرئيس
لمعديد مف الشركات الجديدة القائمة عمى التكنولوجيا الجامعية.

 تنظر القيادات بالجامعات األمريكية الرائدة إلى أنشطة تسويؽ التكنولوجيا باعتبارىا
مصدر إليرادات ميمة لجامعاتيـ؛ إذ يعد تسويؽ التكنولوجيا الجامعية أحد الحموؿ التي
ًا
تستيدؼ توفير مصادر تمويمية بديمة لمجامعات األمريكية ،خاصة في ظؿ التحديات
االقتصادية التي واجيت االقتصاد األمريكي خالؿ العقود األخيرة مف القرف العشريف،
والتي عرفت بفترة الركود االقتصادي ،ومااستتبعيا مف تراجع الميزانيات والمخصصات
الفيدرالية ،مما فرض عمى الجامعات األمريكية تبني مفيوـ التسويؽ ،بؿ وبدأت الجامعات
األمريكية تتنافس عمى الدعـ المالي الذي يمكنيا أف تحصؿ عميو مف قطاع الصناعة
نظير تسويؽ التكنولوجيا التي تُْن ِت َجيا.
الم ْنتَ َجة
 مف أىـ المبررات ً
أيضا التي تدفع الجامعات األمريكية إلى تسويؽ التكنولوجيا ُ
بيا ىو توطيد العالقات بيف الجامعة والمجتمع ،وتحقيؽ التنمية االقتصادية لمبالد .ىذا

فضال عف تعزيز مكانة الجامعات األمريكية في ظؿ بيئة شديدة التنافسية ،وذلؾ انطالقًا
ً
مف أىمية دور الجامعة في تنمية المجتمع .فقد أدركت معظـ الجامعات األمريكية أىمية

إنتاج المعرفة وتسويؽ التكنولوجيا المرتكزة عمى تطبيقات المعرفة المنتجة لحؿ المشاكؿ
وتحسيف المنتجات والعمميات ،بؿ أصبح التعاوف بيف الجامعة والصناعة ميزة تنافسية
بالواليات المتحدة األمريكية.
 تتمثؿ األىداؼ التسويقية لمجامعات األمريكية في اىتماميا بتحقيؽ فوائد لممؤسسات
األكاديمية ذاتيا مف خالؿ مساعدة الجامعات في تحقيؽ رسالتيا والتي تتمثؿ في إيجاد
توازف مناسب بيف الوظائؼ األساسية لمتدريس والبحث داخؿ الجامعات مف ناحية،
وتقديـ الخدمة لممجتمع األوسع مف ناحية أخرى مف خالؿ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا
فضال عف تركيزىا عمى تحقيؽ فوائد لممجتمع المحمي الذي تتواجد فيو تمؾ
الجامعية .ىذا ً

المؤسسات نتيجة المزايا التي تعود عمى المجتمع مف نقؿ التكنولوجيا مف المختبرات

الجامعية إلى القطاع التجاري.
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 اتبعت الحكومة الفيدرالية بالواليات المتحدة األمريكية سياسات ىدفيا األساسي تسييؿ
عمميات تسويؽ التكنولوجيا التي تُْن ِت َجيا ،والتي أصبحت مؤسسية في األوساط
األكاديمية؛ حيث اتجيت الجامعات األمريكية إلى إد ارج أنشطة تسويؽ التكنولوجيا كيدؼ
محدد ضمف رؤية تمؾ الجامعات (إلى جانب األىداؼ التقميدية لمتعميـ والبحث) ،وذلؾ
لضماف نموىا وجودتيا ،ولتحقيؽ االستفادة الكاممة منيا في التنمية الشاممة لممجتمع،
وحتى تضمف لنفسيا البقاء فى بيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير مف ناحية أخرى.
 أصدرت الحكومة الفيدرالية سمسمة مف اإلجراءات التشريعية ،التي تنظـ حقوؽ الممكية
الفكرية وتضمف استخداـ التكنولوجيا الجديدة وتحفظ ألصحابيا حقوقيـ ،والتي استيدفت
كذلؾ تعزيز التوجو المجتمعي لمجامعات األمريكية ،وتعزيز أواصر العالقات بيف الجامعة
حاسما في تسويؽ التكنولوجيا الجامعية؛
دور
وقطاع الصناعة .وقد لعبت تمؾ التشريعات ًا
ً
حيث سمحت لمجامعات باالحتفاظ بحقوؽ الممكية الفكرية لالختراعات التي تُْن ِت َجيا بتمويؿ
فيدرالي ،وأتاحت لمنظـ الجامعية إمكانية ترخيص التكنولوجيا الجديدة وتسجيؿ براءات
االختراع ،وجعمت كؿ مف الجامعة والصناعة شركاء في تسويؽ االكتشافات العممية .بؿ
اليا؛ حيث
وأزالت كؿ العقبات التي كانت تقؼ ً
حائال أماـ ترخيص التكنولوجيا الممولة فيدر ً
تماما البيروقراطية والعراقيؿ القانونية التي كانت عادة ما
قمصت أو تكاد تكوف قد محت ً
تصاحب عمميات التسجيؿ المتنازع عمييا.

 إف السياسات المتعمقة بالنظاـ الضريبي في الواليات المتحدة األمريكية قد ساىمت في
تعزيز عممية تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وتشجيع قطاع الصناعة عمى التعاوف مع
الجامعات؛ حيث تُقَ َدـ إعفاءات ضريبية عمى البحوث الجامعية المدعومة مف قبؿ
الصناعة ،مما أدى إلى زيادة ممحوظة وسريعة ألعداد الييئات المسئولة عف ترخيص
الممكية الفكرية الجامعية.
 تتـ أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية في شكؿ نشاط منظـ ومقصود بالواليات المتحدة
طا استراتيجية لتسويؽ نتاجيا
األمريكية؛ حيث وضعت العديد مف الجامعات األمريكية خط ً
البحثي لممستفيديف منو ،مما يشير إلى وجود اىتماـ بممارسة النشاط التسويقي

شيا مع التحديات المعاصرة .كما قامت الجامعات األمريكية عبر
بالجامعات األمريكية ،تما ً
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الواليات األمريكية بإنشاء بنية قوية لتسويؽ وترخيص التكنولوجيا عمى المستوى القومي،
الم ْنتَ َجة بيا.
وأصبحت الجامعات لدييا حرية تسويؽ التكنولوجيا ُ
الم ْنتَ َجة بيا بصورة تنظيمية
 تتحمؿ الجامعات األمريكية مسئولية تسويؽ التكنولوجيا ُ

مؤسسية مف خالؿ ىياكميا التنظيمية؛ إذ تقوـ الجامعات بدور الوكيؿ نياب ًة عف

مخترعييا لموفاء بكؿ اإلجراءات الالزمة لتسويؽ نتائج أبحاثيـ ،وعدـ تحميؿ المخترعيف
نوعا مف التفرغ وغيرىا
ىذه المسئولية بصفة فردية .وعالوةً عمى ذلؾ ،فيي تتيح ليـ ً
نظاما
مف المزايا التي تضمف تشجيعيـ عمى االستمرار في البحث واالختراع ،ووضعت
ً

لمحوافز لتشجيعيـ عمى تسويؽ التكنولوجيا لمقطاع الصناعي والتجاري؛ إذ تمنح
الجامعات األمريكية مقابؿ مادي لممخترعيف ،وتتيح ليـ الفرصة المتالؾ لحقوؽ ممكية
(أسيـ وأنصبة) في بعض الشركات الناشئة القائمة عمى التكنولوجيا الجامعية .األمر
الذي شجع أعضاء ىيئة التدريس عمى االبتكار في أبحاثيـ ،وعمى القياـ بمزيد مف
الجيود لتسويؽ اختراعاتيـ مف أجؿ الحصوؿ عمى الحوافز المادية والمكافآت التي
فضال عف استرداد التكاليؼ التي أنفقوىا عمى
تقدميا الجامعة ليـ نظير نشاطيـ البحثيً ،

البحث.

 وقد تـ إضفاء الطابع المؤسسي عمى أنشطة تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية
كذلؾ مف خالؿ اتباع عدد مف اآلليات التي تسيـ في تسييؿ ميمة تسويؽ التكنولوجيا
الم ْنتَ َجة بيا ،مف بينيا؛ إنشاء مكاتب متخصصة لتسويؽ التكنولوجيا ،وجود حاضنات
ُ
تكنولوجية في حرـ الجامعات تسيـ في احتصاف األفكار المبتكرة التي تُْن ِت ْج َيا ،وتحوليا
لمنتج تجاري يفيد السوؽ والصناعة ،استحداث حدائؽ لمبحوث في محيط الجامعات
لخدمة الجامعة ومجتمع األعماؿ األوسع ،وتوفير البيئة المحفزة عمى اإلبداع مف خالؿ
فضال عف تأسيس شركات ناشئة تابعة
رعاية األفكار اإلبداعية في المجتمع األكاديمي،
ً

الم ْنتَ َجة بيا ،كما توفر فرص
لمجامعات ،تقوـ بمشروعات مبتكرة
ً
اعتمادا عمى التكنولوجيا ُ
عمؿ جديدة ترفع معدالت التنمية اإلقميمية .كما أنشأت الواليات والحكومة االتحادية
صناديؽ خاصة مف أجؿ توفير تمويؿ ورأسماؿ لممشروعات ،لدعـ رواد األعماؿ وتطوير
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 تسيـ مكاتب تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية في دعـ رسالة ورؤية الجامعات
األمريكية مف خالؿ االضطالع بالعديد مف المياـ مف أبرزىا منح التراخيص لالختراعات
واالكتشافات الجامعية ،المساعدة في تكويف الشركات الناشئة ،تشجيع التعاوف بيف
فضال عف توفير منتديات تثقيفية واعالمية
الجامعة وقطاع الصناعة ،والمستثمريف ،ىذا
ً

وغيرىا مف الفعاليات ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة حوؿ عمميات التسويؽ ،والتي

تتيح ليـ معرفة كؿ ما يتعمؽ بعممية تسويؽ التكنولوجيا ،بما يمكنيـ مف التغمب عمى
التحديات التي تواجييـ بداي ًة مف ظيور االكتشافات مف األبحاث األكاديمية وخالؿ
طريقيا مف المختبر إلى السوؽ .كما تحرص الجامعات األمريكية عمى توفير كوادر

بشرية بتمؾ المكاتب ،تتميز بتأىيؿ خاص وميارات تسويقية نوعية مثؿ ميارات تسجيؿ
براءات االختراع ،والتراخيص ،وميارات التفاوض ،وميارات بناء قواعد البيانات،
واستقطاب المنح  ،وميارات إدارة المشروعات التعاونية ،وغيرىا.
 تتشابو مراحؿ تسويؽ التكنولوجيا بشكؿ أساسي في معظـ الجامعات األمريكية؛ حيث تمر
بدءا مف الجامعة ووصوًال إلى
عممية تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات بمراحؿ متعددة ً
السوؽ؛ إذ عادةً ما تبدأ العممية مف خالؿ قياـ المخترع بتقديـ نموذج الكشؼ عف
االختراع إلى المكتب المختص بتسويؽ التكنولوجيا .وبعد مراجعة النموذج المقدـ
واستقصاء السوؽ المحتممة ،وتقدير ما إذا كاف العائد المتوقع يبرر تكمفة المطالبة
بحماية الممكية الفكرية ،يتـ اتخاذ قرار إما الحصوؿ عمى أحد أشكاؿ حماية الممكية
الفكرية المناسبة ،أو الرفض .وفي حاؿ الموافقة ،تبدأ مكاتب تسويؽ التكنولوجيا في
تقديـ طمب الحصوؿ عمى الحماية المطموبة ،وبمجرد التوصؿ إلى اتفاؽ أساسي بشأف
الشروط االقتصادية العامة لمترخيص المقترح ،يتـ إبراـ اتفاؽ مبدئي في "نموذج شروط
الترخيص" .وعادة ما يتـ تطوير تراخيص التكنولوجيا بمجرد الحصوؿ عمى حقوؽ الممكية
أخير تأتي مرحمة تقاسـ إيرادات الترخيص بيف الطراؼ ذات العالقة.
الفكرية ،و ًا
 إف أغمب الجامعات األمريكية تحتفظ بممكية االختراعات القابمة لمحصوؿ عمى براءات،
ولكنيا تقسـ الدخؿ مع المخترعيف؛ إذ يتـ عادة تقاسـ إيرادات الترخيص بيف الجامعة

ش ِرؾ
ومركز إدارة االختراع ،والمخترع نفسو ،ولكف بنسب مختمفة مف جامعة ألخرى .وتُ ْ

الجامعات األمريكية المخترعيف أنفسيـ في عممية تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،ليس
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فقط لممساعدة في العثور عمى المرخصيف المحتمميف ،ولكف لتطوير االختراع بمجرد
الترخيص لو؛ إذ إف معظـ االختراعات تكوف في مرحمة مبكرة مف التطور عندما يتـ البدء
في الترخيص ليا.

المحور الرابع /أهم الجهود المصرٌة المبذولة فً مجال تسوٌق التكنولوجٌا
الجامعٌة
وبعد أف عرضنا لمخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،نتناوؿ في
موجز ألبرز الجيود المصرية المبذولة في مجاؿ تسويؽ
ًا
وصفيا
عرضا
ىذه الخطوة مف البحث
ً
ً
التكنولوجيا الجامعية في ضوء ما يشيده المجتمع المصري مف تحوالت اقتصادية وتكنولوجية
امتدت آثارىا عمى أداء الجامعات المصرية .فمقد قامت الدولة المصرية بجيود ومبادرات
عديدة تستيدؼ دعـ االبتكار والمبتكريف مف خالؿ تبني االختراعات المصرية المتميزة ،ومف
خالؿ ربط البحث العممي بالصناعة ،وتوظيؼ البحث العممي لخدمة خطة الدولة لمتنمية
المستدامة .إذ تتمثؿ "رؤية ورسالة أكاديمية البحث العممي والتكنموجيا المصرية (بوصفيا
الييئة المسئولة عف إدارة نقؿ التكنولوجيا في مصر) في تحسيف الوضع العممي واالقتصادي
لمصر مف خالؿ توفير بيئة تشجع عمى العمـ والتكنولوجيا واالبتكار ،ودعـ الصناعة الوطنية
ونقؿ التكنولوجيا" ) .(Academy of Scientific Research & Technology, 2019وفيما يمي
نعرض ألبرز تمؾ الجيود والمبادرات التي قامت بيا مصر خالؿ السنوات األخيرة في مجاؿ
البحث العممي عامة ،وفي مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية بصفة خاصة:
( )1إصدار استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة "رؤٌة مصر "0232؛ فقد تمت صياغة رؤية
لتنمية مصر الجديدة حتى عاـ ٖٕٓٓ ،تتضمف المالمح األساسية لمصر الجديدة في الخمس
عشرة سنة المقبمة ،وتضـ عشرة محاور رئيسة ضمف ثالثة أبعاد (البعد االقتصادي،
االجتماعي ،والبيئي) ،مف بينيا محور المعرفة واالبتكار والبحث العممي (المحور الثالث ضمف
البعد االقتصادي)؛ وفيو تتعيد الحكومة المصرية بأف يكوف المجتمع المصري بحموؿ عاـ
ومنتجا لممعارؼ ولمعموـ والتكنولوجيا ،يتميز بوجود نظاـ متكامؿ يربط
مبتكر،
ًا
مجتمعا
ٖٕٓٓ
ً
ً
مخرجات االبتكار باألىداؼ والتحديات الوطنية .ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحقؽ األىداؼ
االستراتيجية التالية؛ مراجعة وتطوير القوانيف والتشريعات ذات الصمة بتمكيف المعرفة
واالبتكار ،إعادة ىيكمة منظومة المعرفة واالبتكار ،تييئة بيئة محفزة لتوطيف وانتاج المعرفة،
تطوير وتبني برنامج شامؿ لغرس ثقافة االبتكار والمعرفة في المجتمع ،تفعيؿ الشراكة بيف
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فضال عف تطوير برنامج شامؿ لتحفيز
الدولة والقطاع الخاص في دعـ وتحفيز االبتكار ،ىذا ً
الشركات المتوسطة والصغيرة عمى االبتكار (ج.ـ.ع ،رئاسة مجمس الوزراء.)ٕٔ ،ٕٔ ،ٕٓٔ٘ ،

( )0إصدار الخطة اًلستراتٌجٌة القومٌة للبحث العلمً حتى عام 0232م ،والتي تتفؽ مع
الخطة القومية لمتنمية المستدامة (رؤية مصر ٖٕٓٓ) ،بيدؼ االرتقاء بمنظومة العموـ
والتكنولوجيا واالبتكار بالجامعات المصرية والمؤسسات البحثية المختمفة ،والتي تتمخص أبرز
أىدافيا االستراتيجية في تييئة البيئة المناسبة والمحفزة لمبحث العممي واالبتكار في البحث
العممي بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاممة وانتاج معرفة جديدة تحقؽ ريادة دولية ،والعمؿ
عمى إنتاج المعرفة ونقؿ التكنولوجيا وتوطينيا لممساىمة في التنمية االقتصادية والمجتمعية

(وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،ٕٓٔ٘ ،مرجع سابؽ.)ٖٜ-ٖٛ ،

( )3إنشاء عدد من الكٌانات اإلدارٌة التابعة ألكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا لتكون
مسئولة عن دعم اًلبتكار وتسوٌق التكنولوجٌا ،لعل أبرزها؛
( )1/3مكتب براءات اًلختراع المصري )Egyptian Patent Office (EGPO
والذي أنشئ منذ عاـ ٜٔ٘ٔـ (وانتقمت تبعيتو لألكاديمية في عاـ ٜٔٔٚـ) بيدؼ حماية
حقوؽ الممكية الفكرية لممخترعيف مف خالؿ إصدار براءات االختراع لمطمبات المقدمة التى
تتوافر فى موضوعاتيا الجدة واالبتكارية والقابمية لمتطبيؽ الصناعى ،ويتـ ذلؾ طبقًا ألحكاـ

القانوف رقـ ٕٖٔ لسنة  ٜٜٔٗوالئحتو التنفيذية رقـ ٖٕٓ لسنة ٜٔ٘ٔـ (الخاص ببراءات
االختراع والرسوـ والنماذج الصناعية) ،والذي تـ تعديمو بعد ذلؾ بإصدار قانوف حماية حقوؽ

الممكية الفكرية رقـ ٕ ٛلسنة ٕٕٓٓ والئحتو التنفيذية رقـ  ٖٔٙٙلسنة ٖٕٓٓ الصادرة
بتاريخ ٕٖٓٓ/ٛ/ٔٙـ (أكاديمية البحث العمميٕٜٓٔ ،؛ مكتب براءات االختراع).

( )0/3جهاز تنمٌة اًلبتكار واًلختراع Innovation & Invention Development
)(IIDA

 ،Agencyوالذي تـ إنشاؤه عمـ ٜٔٚٛـ بيدؼ حفز القدرات االبتكارية

والتكنولوجيا الوطنية المبدعة لتنمية الوعى االبتكارى والوصوؿ إلى أنسب الوسائؿ لنقؿ
المعرفة وتعظيـ االستفادة مف االبتكارات واالختراعات التكنولوجية المصرية المتميزة القادرة
عمى النفاذ لألسواؽ ،والتي تؤدي إلى توليد تكنولوجيا وطنية بشتى الوسائؿ المادية واألدبية
بما ينعكس عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية مف خالؿ المساىمة فى تحسيف
جودة منتج قائـ ،أو إنتاج منتج جديد ،أو تخفيض تكمفة إنتاج منتج ،أو حؿ مشكمة قائمة

(أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيإٜٓٔ ،؛ جياز تنمية االبتكار واالختراع).
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( )3/3المرصد المصري للعلوم والتكنولوجٌا واًلبتكار

Egyptian Science,

)Technology & Innovation Observatory (ESTIO؛ الذي تـ إنشاؤه بقرار رئيس
األكاديمية رقـ  ٕٕٜلسنة ٕٗٔٓـ فى فبراير عاـ ٕٗٔٓـ .وتتجسد رؤية ورسالة المرصد
في دعـ متخذى القرار في تقييـ وادارة أنشطة العموـ والتكنولوجيا واالبتكار بوصفو المصدر
الرئيس لدعـ سياسات العموـ والتكنولوجيا واالبتكار ،وتحميؿ مؤشرات العموـ والتكنولوجيا
سنويا) في مصر (أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيإٜٓٔ ،؛ المرصد المصرى لمعموـ
واالبتكار( ً
والتكنولوجيا واالبتكار).

( )4/3شبكة من المكاتب المتخصصة لدعم اًلبتكار وتسوٌق التكنولوجٌا Technology

) ،Innovation and Commercialization Offices” (TICOsوالتي أنشأتيا
اعتبار مف العاـ الجامعي
ًا
أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا .وقد بدأت األكاديمية
مكتبا بدعـ مالي يقدر بػ ٔٚ.٘ٗٙ.ٜٛٔ
ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/كمرحمة أولى بإنشاء عدد (ٕٗ)
ً

مصريا لمدة عاميف .وتـ استكماؿ شبكة مكاتب نقؿ التكنولوجيا فى الجامعات ومراكز
جنييا
ً
ً
مكتبا ،بإجمالي تمويؿ يقدر بػ ٓٗ
البحوث والتجمعات الصناعية ،ليصؿ عدد المكاتب إلى ٖٗ ً

جنييا (وزارة التعميـ العالى والبحث العممي :حصاد أداء وزارة التعميـ العالى  .)ٕٜٓٔوتتمثؿ رؤية
مميوف
ً
تمؾ المكاتب في تفعيؿ دور البحث العممي في خدمة الصناعة مف خالؿ حؿ المشاكػػػؿ التي
فضال عف دعـ االبتكار والتكنولوجيا في المجاالت ذات األسبقية طبقًا لمرؤية
تواجييا .ىذا
ً

القومية ،وصوًال إلى ريادة األعماؿ بتطوير أعماؿ شركات صناعية قائمة وانشاء صناعات

صغيرة ومتوسطة  .وتتحقؽ تمؾ الرؤية مف خالؿ المكاتب الثالثة التالية :مكتب نقػػػػؿ

التكنولوجيػػػػا ،مكتب دعـ االبتكار والتكنولوجيا مف خالؿ الممكية الفكرية وبراءات االختراع،
ومكتب متابعة المشروعات البحثية والتعريؼ بفرص التمويؿ والتعاوف الدولي .وتيدؼ إدارة
تمؾ المكاتب الثالثة إلى نقؿ وتطويع نتائج األبحاث والدراسات (االبتكارات واالختراعات) إلى
جيات التطبيؽ فى النطاؽ الجغرافى كأسبقية أولى ،ثـ فى نطاؽ الدولة مف خالؿ شبكة الربط
بيف المكاتب المختمفة (أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا :مكاتب دعـ االبتكار ومكاتب نقؿ وتسويؽ

التكنولوجيا).

( )4

إنشاء

هٌئة

تموٌل

العلوم

والتكنولوجٌا

واًلبتكار

(بموجب

القانوف رقػػـ ٓ٘ٔ لسنة ٕٜٓٔـ) ،لتحؿ محؿ صندوؽ العموـ والتنمية التكنولوجية
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(المنشأ بقرار بقرار رئيس الجميورية رقـ  ٕٔٛلسنة  )ٕٓٓٚبيدؼ دعـ البحث العممي
والتكنولوجيا واالبتكار وتمويمو وتحفيزه ،والربط بيف البحث العممي وتنمية المجتمع ،وذلؾ مف
خالؿ األولويات التى تحددىا الدولة لمبحث  .وىذه الييئة ليا شخصية اعتبارية ،تتبع الوزير
المختص بالبحث العممي ،مقرىا الرئيس بالقاىرة ،ويجوز إنشاء فروع ليا في جميع أنحاء
الجميورية بناء عمى قرار مف مجمس إدارة الييئة (ج.ـ.عٕٜٓٔ ،أ ،المادتيف ٔ.)ٕ ،

( )5صدور قانون رقم  03لسنة 0212م بشأف حوافز العموـ والتكنولوجيا واالبتكار،
والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  ٔٔٛٙلسنة ٕٜٓٔـ (ج.ـ.ع،

ٕٜٓٔب)؛ والذي نص بمادتو السابعة عمى أف تُ ْعفَى جميع ىيئات التعميـ العالي والبحث
العممي مف أداء الرسوـ الجمركية والضرائب ،بما فييا الضريبة عمى القيمة المضافة ،وذلؾ

عمى األدوات المستوردة واألجيزة الالزمة لتنفيذ مشروعاتيا البحثية .كما نص في مادتو
الثامنة عمى أنو يحؽ لمشركات تمويؿ مشروعات البحث العممي بعد موافقة السمطة العممية
المختصة ،عمى أف يتـ حساب ىذا التمويؿ ضمف تكاليؼ ومصروفات تمؾ الشركات عند
حساب الوعاء الضريبي لضريبة األرباح التجارية والصناعية .ويحؽ كذلؾ لألفراد تمويؿ
المشروعات البحثية ،ويخصـ ذلؾ التمويؿ مف صافي اإليرادات الخاضعة لمضريبة عمى الدخؿ

(ج.ـ.ع.)ٚ ،ٙ ،ٕٓٔٛ ،

( )6إنشاء عدد من حاضنات األعمال فً أقالٌم مصر المختلفة ،وذلؾ في إطار عمميات
التنمية الشاممة التي بدأتيا مصر منذ بداية تسعينيات القرف العشريف مف أجؿ مواكبة
التغيرات في طبيعة النظاـ االقتصادي العالمي الجديد ،ومواجية المشكالت المترتبة عمى
تطبيؽ سياسات التحوؿ االقتصادي ،والتي نتج عنيا ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب المتعمـ
مف ناحية ،وغياب آليات تقديـ التمويؿ والمعونة الفنية لممشروعات الصغيرة (أسماء خمؼ،

 .)ٜ٘-٘ٚ ،ٕٓٔٛكما تـ توقيع بروتوكوؿ تعاوف مشترؾ بيف وزارة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلداري وأكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا ،ييدؼ إلى تكامؿ الطرفيف لدعـ
تحقيؽ التنمية المستدامة في مجاؿ المعرفة واإلبتكار مف خالؿ إنشاء شبكة قومية تضـ
جميع حاضنات األعماؿ عمى مستوى جميع محافظات مصر (أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا :
حصاد البحث العممي لعاـ.)ٕٓٔٛ ،

( )7إنشاء بعض الحدائق العلمٌة اعتبارا ا من بداٌة عقد التسعٌنات من القرن العشرٌن،
إد ار ًكا مف

الدولة المصرية ألىمية تمؾ الحدائؽ في دفع مسيرة التنمية االقتصادية
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والتكنولوجية في البالد ،لعؿ أىميا إنشاء "الييئة العامة لمدينة مبارؾ لألبحاث العممية
والتطبيقات التكنولوجية" بالقرار الجميوري رقـ ٘ ٛلسنة ٖٜٜٔـ (ج.ـ.ع ،ٜٜٖٔ ،المادة ٔ)،
والتي سميت بعد ذلؾ "مدينة األبحاث العممية والتطبيقات التكنولوجية" بموجب قرار المجمس
األعمى لمقوات المسمحة رقـ ٘ ٛلسنة ٕٔٔٓـ (ج.ـ.ع ،ٕٓٔٔ ،المادة ٔ) .وكانت قد أنشئت
في األساس بيدؼ ربط األبحاث العممية بشراكة قوية مع الشركات الصناعية بمنطقة برج
فضال عف إنشاء وادي
العرب بما يسيـ في خدمة التنمية االقتصادية في مصر .ىذا
ً

التكنولوجيا في االسماعيمية عاـ ٜٜٔٚـ كأحد المشروعات الكبرى التي تستيدؼ جعؿ مصر
تنتج تكنولوجيا لتحقيؽ مجتمع عمراني جديد يعتمد عمى الصناعة الحديثة لمواكبة خطط
موقعا
التنمية ،وانشاء القرية الذكية  smart villageفي نوفمبر مف عاـ ٕٔٓٓـ لتكوف
ً

لمعديد م ف الشركات المحمية وغيرىا مف الشركات المتعددة الجنسيات التي تبحث عف قاعدة
ألعماليا في مصر (محمد ناصؼ.)ٖٕ٘-ٖٕٖ ،ٕٓٔ٘ ،

( )2أنشئت شركة ناشئة  start-upبكل من جامعة حلوان ،جامعة أسيوط ،وجامعة
القاىرة وكذلؾ الجامعة األمريكية في القاىرة وذلؾ في عاـ ٕٓٔٓـ ،بدعـ مف جامعة فراي
في ألمانيا  ،University of Freieخالؿ فترة التعاوف المحددة بثالث سنوات (Fadeyi, et

).al., 2019, 4

( )9ترأست مصر(ممثلة فً أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا) مكتب اال تحاد األفريقي
لمعموـ واالبتكار في دورتو الحالية ،وشاركت في المرصد األفريقي لمؤشرات العموـ والتكنولوجيا
فضال عف استضافة القاىرة لممنتدى األفريقى الثالث لمعموـ والتكنولوجيا واالبتكار
واالبتكار،
ً

في الفترة مف ٓٔ ٕٔ-فبراير ٕٓٔٛـ ،وتنفيذ مسابقة عاصمة االبتكار في محافظات مصر

(والتي فازت فييا محافظة القاىرة بالمركز األ وؿ لعاـ ٕٓٔٛـ) (أكاديمية البحث العممي

والتكنولوجيا :حصاد البحث العممى لعاـ  .)ٕٓٔٛكما تـ إطالؽ معرض القاىرة الدولي السادس
لالبتكار في أكتوبر ٕٜٓٔـ ،وعقد المنتدى الثالث لمتسويؽ التكنولوجي ،تـ خاللو استعراض
المخرجات البحثية الناتجة عف المبادرات والمشروعات التي قامت أكاديمية البحث العممي
والتكنولوجيا بتمويميا واإلشراؼ عمى تنفيذىا .وتـ طرح برنامج التحديات الوطنية بيدؼ توفير
التمويؿ المطموب لممشروعات البحثية التى تسيـ في حؿ ومواجية تحديات قومية (وزارة التعميـ

العالى والبحث العممي :حصاد أداء وزارة التعميـ العالي ٕٜٓٔـ).
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( )12تم طرح برنامج للتعاون بٌن وزارة البٌئة وهٌئة تموٌل العلوم والتكنولوجٌا
واًلبتكار (صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة سابقاا) لتحديد األولويات القومية في مجاؿ
الحفاظ عمى البيئة ،والحد مف معدالت التموث ،والتي تحتاج إلى حموؿ مف جانب البحث
العممي .كما تـ تطوير برنامج تعاوف بيف وزارة اإلنتاج الحربي والييئة ذاتيا مف خالؿ تضميف
التحديات التي تواجو مصانع اإلنتاج الحربي وطرحيا عمى المجتمع البحثي لدراساتيا وايجاد
حموؿ عممية ومبتكرة ليا (وزارة التعميـ العالي والبحث العممي :حصاد أداء وزارة التعميـ العالي ٕٜٓٔـ).

( )11وقعت أكادٌمٌة البحث العلمً مع مؤسسة مصر الخٌر اتفاقٌة تقضً بإنشاء
صندوق مشترك لالستثمار فً الشركات التكنولوجٌة الناشئة ،وتمويؿ األبحاث العممية
(بتمويؿ يصؿ إلي ٘ٔ مميوف جنيو) ،وتتضمف االتفاقية إتاحة تبادؿ الخبرات مع الصيف
وماليزيا وغيرىما مف الدوؿ ،وانشاء برامج وتدريبات لدعـ الشركات التكنولوجية الناشئة

(أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا :حصاد البحث العممي لعاـ ٕٓٔٛـ).

ويتضح مف استعراض الجيود السابقة ،أف الحكومة المصرية قد أدركت الحاجة إلى
االبتكار ،والذي يسيـ في النيوض بالمجتمع المصري ،فقامت ببعض الجيود في صورة
مبادرات في مجاؿ دعـ االبتكار وتسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،والتي تُ َعد مف المؤشرات الدالة
أع ِمف عنيا
عمى اىتماميا بمنظومة العمـ والتكنولوجيا واالبتكار .إال أف تمؾ المبادرات التي ُ
عمى المستوى الرسمي ،ال تعدو في مجمميا أف تكوف مجرد محاوالت عمى الصعيد النظري أو
حبر عمى ورؽ ،وما زالت حتى اآلف غير فاعمة في تحقيؽ
الرسمي ،وعدد منيا ال يزاؿ ًا
األىداؼ المنشودة منيا ،وتحتاج إلى بذؿ المزيد مف الجيد حتى يتـ تفعيميا عمى أرض
الواقع .وفيما يمي نعرض ألبرز المظاىر الدالة عمى ذلؾ والتي تؤكد عمى ضعؼ دور
الجامعات المصرية في عممية االبتكار وتسويؽ التكنولوجيا الجامعية ،وأبرز العوامؿ التي
تسيـ في ذلؾ ،في ضوء ما كشفت عنو بعض التقارير الرسمية ،وما أسفرت عنو نتائج عدد
مف البحوث والدراسات السابقة:
(ٔ) أكدت نتائج دراسة ( ،(Kirby & El Hadidi, 2019والتي حاولت رصد مدى كفاءة عممية
تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات المصرية ،وفعالية اإلجراءات المتخذة لتشجيع االبتكارات
الريادية وذلؾ مف خالؿ تحقيؽ تـ عمى أربعة مراحؿ تضمف مقابالت متعمقة مع خبراء،
فضال عف استبانة طبقت عمى ٓٓٗ عضو ىيئة تدريس في تخصص العموـ واليندسة
ً

والتكنولوجيا ،ومسح آلراء عدد  ٖٕٚمف رجاؿ الصناعة ،ودراسة حالة لثالثة مف مكاتب
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تسويؽ التكنولوجيا بثالث جامعات وىي :مكتب دعـ االبتكار في جامعة القاىرة ،مكتب
التسويؽ واالبتكار التكنولوجي بجامعة الزقازيؽ ،ومكتب نقؿ وتسويؽ التكنولوجيا
بالجامعة األمريكية ،أنو برغـ أف مصر لدييا سياسات وآليات لتعزيز نقؿ التكنولوجيا
وتشجيع االبتكار ،إال التدابير واإلجراءات التي اتخذت غير فاعمة بالدرجة المطموبة؛ حيث
):(Kirby & El Hadidi, 2019, 1370-1385
 محدودية الفعالية لممبادرات المتخذة لتعزيز تسويؽ التكنولوجيا ونقميا بيف الجامعات
والصناعة مف أجؿ تسييؿ االبتكار الريادي؛ فمـ تُ ْد َرج تمؾ المبادرات ضمف الخطط
االستراتيجية لمجامعات .ومف ثـ ،استمرت الجامعات في تركيزىا عمى الوظائؼ
التقميدية مف تدريس وبحث عممي.
نظر لكوف األبحاث التي
 لـ تشارؾ أغمب الجامعات المصرية في تسويؽ التكنولوجيا ًا
تنتجيا غير مؤثرة بالدرجة المطموبة ،وربما ُي ْع َزى ذلؾ إلى أف أعضاء ىيئة التدريس
نظر لكوف معايير الترقي المصرية تشترط النشر
يجروف أبحاثًا ألغراض الترقية فقطً ،ا
فضال عف أف القوانيف الجامعية الحالية التشجع
لألبحاث وليس التطبيؽ ليا .ىذا
ً

عمى التسويؽ؛ حيث ال تسمح ألعضاء ىيئة التدريس الجامعييف ألف يكونوا شركاء

فضال عف القيود المفروضة عمى النشاط
في المشروعات (الشركات الناشئة) .ىذا
ً
الريادي المبني عمى نتائج أبحاث األكاديميف قد نتج عنيا تخمؼ الميمة الثالثة

لمجامعات ،والتي تتمثؿ في دور الجامعات في تسويؽ التكنولوجيا وتعزيز االبتكار
داخؿ المجتمع المصري.
 محدودية الفعالية لمكاتب تسويؽ التكنولوجيا في كثير مف األحياف؛ فرغـ إيجابية
إنشاء تمؾ المكاتب وىدفيا المتمثؿ في إحداث التغيير والتحديث ،إال أف النتائج
المترتبة عمى أنشطتيا مازالت بطيئة إلى حد ما وغير منسقة .فقد أقر الخبراء أف
إنشاء تمؾ المكاتب في جامعات مصر قد ال تكوف االستراتيجية المثمى لتحقيؽ
التعاوف بالمفيوـ الواسع بيف الجامعات والصناعة؛ حيث مازاؿ ىناؾ افتقاد لمثقة
المشتركة بيف األكاديمييف والصناعة.
 كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف المبادرات المتخذة عمى المستوى الرسمي ربما
تكوف قد نجحت في رفع مستوى الوعي الداخمي بيف أعضاء ىيئة التدريس والطمبة،
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إال أنو ال يزاؿ ىناؾ حاجة لجيود إضافية لرفع مستوى الوعي داخؿ مجتمع األعماؿ
الخارجي؛ فعمى الرغـ مف اعتراؼ المجتمع المصري بالدور الذي يمكف أف تقوـ بو
الجامعة في مجاؿ االبتكار ،وادراكو ألىمية وجود تعاوف بيف الجامعة وقطاع
الصناعة لتحقيؽ ىذا الدور ،إال أف التعاوف بيف الجامعة والصناعة عمى أرض الواقع
مفقودا  missingإلى حد كبير .وريما يرجع
محدود لمغاية؛ بؿ يكاد يكوف
في مصر
ً
ٌ
ذلؾ إلى ضعؼ التنسيؽ بيف المبادرات عمى مختمؼ المستويات ،والى االفتقار إلى
وجود الوعي التجاري والميني لدى أساتذة الجامعات ،ونقص الدعـ الموجو
فضال عف االفتقار إلى وجود مسار
لالختراعات التي تسيـ في حؿ المشاكؿ الوطنيةً ،

رسمي بشأف تسويؽ التكنولوجيا.

(ٕ) أكدت ثالث دراسات أجراىا كؿ مف  ،El Hadidy & Kirbyوالتي استيدفت رصد عالقة
الجامعات المصرية بالصناعة ) ،(El Hadidy & Kirby, 2017والوقوؼ عمى دور الجامعات
المصرية في عممية االبتكار ( ،(El Hadidy & Kirby, 2016, 2015a & 2015bعمى أف
الجامعات المصرية ال تؤدي الدور المنشود في عممية االبتكار في عصر االقتصاد القائـ عمى
المعرفة .كما أنيا ال تسيـ بدرجة كبيرة في تعزيز القدرة التنافسية لمبالد ،وخاصة فيما يتعمؽ
بتوليد االبتكارات الجديدة وتسويؽ التكنولوجيا الجديدة .وقد رصدت تمؾ الدراسات بعض
التحديات التي تواجو الجامعات في ىذا اإلطار لعؿ أبرزىا:
 إف الحكومة المصرية ليست لدييا سياسة متماسكة  Coherent policyتيدؼ إلى
تعزيز االبتكار ،والى زيادة القدرة عمى إجراء البحوث المشتركة بيف الجامعات
والصناعة.

جدا مف الشركات الناشئة الجامعية المعتمدة عمى األفكار المبتكرة
 وجود عدد قميؿ ً
القادمة مف معامؿ األبحاث الجامعية .وربما تكمف المشكمة في االفتقار إلى اآلليات
التى تسمح لمجامعات بإقامة عالقات مع الشركات ،ويرجع ذلؾ إلى أحد سببيف؛
األوؿ يتمثؿ في خوؼ الجامعة مف أف تتحوؿ إلى شركة تستيدؼ الربح ،والثاني
يكمف في ميؿ الجامعات إلى االكتفاء بدورىا التقميدي المتمثؿ في التدريس ،دونما
سعي منيا لفيـ احتياجات االقتصاد.
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نظر ضعؼ الثقة  mistrustبيف
 إف الصالت بيف الجامعة والصناعة ال تزاؿ محدودة ًا
الصناعة واألوساط األكاديمية .وربما يعزى ذلؾ إلى طبيعة ونوعية وكمية األبحاث
التي تُ ْج َرى بالجامعات المصرية ،ونقص الموارد واإلمكانات سواء البشرية والمادية،

أو قد يرجع إلى االفتقاد إلى وجود آليات منظمة إلدارة العالقات الرسمية مع الصناعة
بشكؿ صحيح.



وعمى الرغـ مف إقرار الخبراء في عينة تمؾ الدراسات الثالثة بأىمية دور الجامعات
في عممية االبتكار ،إال أنيـ أكدوا أف الجامعات المصرية ال تسيـ سوى مساىمة
طفيفة في تمؾ العممية ،بدليؿ وجود عدد قميؿ مف االبتكارات والمبتكريف في مصر
مقارنة بالدوؿ األخرى .وقد ذىبت األغمبية أف الجامعات المصرية ربما ال تنتج
خريجيف مبدعيف قادريف عمى االبتكار بسبب المناىج التي تعتمد عمى التمقيف وطرؽ
التدريس التقميدية ،عالوة عمى زيادة أعداد الطمبة ،وخصوصا في الجامعات
فضال عف أف النظاـ التعميـ المصري اليشجع عمى التفكير النقد  ،وال
الحكومية .ىذا ً
يسمح بالمخاطرة ،وال يوفر بيئة آمنة لمتجريب.

(ٖ) أما دراسة محمد مخمص ( )ٕٓٔٛفقد أشارت إلى قمة اإلسياـ في تحويؿ خالصة
المعارؼ العممية التي تنتجيا الجامعات إلى منتجات وخدمات قابمة لمتطبيؽ مف خالؿ تسويؽ
نتائج المشروعات البحثية بيا .وأكدت كذلؾ عمى ضعؼ العالقة بيف الجامعات المصرية
وعمميات التنمية االقتصادية واالجتماعية بالبالد نتيجة العديد مف المشكالت التي ترتبط
بضعؼ قدرتيا عمى تمبية حاجات رجاؿ األعماؿ والمؤسسات اإلنتاجية ،أو الوفاء بمتطمبات
سوؽ العمؿ (محمد مخمص.)ٖٔٗ-ٖٖٔ ،ٕٓٔٛ ،

(ٗ) وأشارت دراسة فدوى عمر ( )ٕٓٔٛإلى افتقار الجامعات إلى معامؿ متخصصة لتحويؿ
نتائج األبحاث العممية التطبيقية إلى منتج أولي قابؿ لمتسويؽ قبؿ مرحمة اإلنتاج التجاري ،ىذا
فضال عف كوف أغمب الجامعات تفتقر إلى وجود خطة واضحة ومحددة لتسويؽ نتائج البحوث
ً
التي تنتجيا إلى الجيات التي يمكنيا االستفادة منيا في المجتمع .عالوة عمى تدني مستوى

نظر لتركيز نظاـ ترقيات األساتذة عمى النشر
اإلبداع في البحوث التي تقوـ بيا الجامعات ًا
العممي واألوراؽ البحثية ،ما أدى تركيز اىتماميـ عمى إجراء البحوث القصيرة المدى مف أجؿ
الترقية فقط ،دونما االىتماـ بالبحوث طويمة األمد التي قد ينتج عنيا براءات اختراع ،أو
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إبداعات أو ابتكارات عممية جديدة يمكف استثمارىا وتوظيفيا في القطاعات اإلنتاجية .عالوة
عمى قمة وعييـ بالمشكالت التي تحدث في عالـ الصناعة ،قمة وجود مراكز وسيطة لربط
الصناعة بالجامعة مف خالؿ إيجاد المشروعات المشتركة فيما بينيـ ،ضعؼ التنسيؽ
الستغالؿ الموارد المشتركة المتوافرة لدى كؿ مف الجامعة والصناعة ،وقمة عدد أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة المتداخميف في المؤسسات الصناعية

(فدوى عمر.)ٕٖٔ ،ٕٓٔ ،ٕٓٔٛ ،

(٘) وقد أشارت دراسة أسماء خمؼ ( )ٕٓٔٛإلى أنو برغـ الجيود التي بذلتيا الجامعات
المصرية وما زالت مف أجؿ إنشاء حاضنات األعماؿ ودعـ االبتكارات العممية ،إال أنو توجد
العديد مف المشكالت التي تعيؽ ذلؾ لعؿ مف بينيا؛ قمة االىتماـ باالبتكارات العممية ذات
الصمة بمشروعات التنمية ،ضعؼ التمويؿ المخصص لالبتكارات العممية ،قمة وجود خطط
استراتيجية طويمة المدى تحدد أىداؼ البحث العممي والتطوير التكنولوجي ودورىما في التنمية
الشاممة ،غياب الخطط البحثية واضحة المعالـ والتي ليا أىداؼ استراتيجية محددة وقابمة
لمقياس تعكس وتمبي توقعات واحتياجات أصحاب المصمحة

(أسماء خمؼ ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ-ٜ٘ ،

ٓ.)ٙ

( )ٙأكدت دراسة خالد محمود ( )ٕٓٔٙنفس النتائج التي توصمت إلييا دراسة أسماء خمؼ؛
حيث أشارت إلى أنو بالرغـ مف كوف الحاضنات المصرية تعد مف أقدـ الحاضنات عمى
مستوى الدوؿ العربية ،وأنيا حققت بعض النتائج اإليجابية ،إال إنيا ما زالت لـ تحدث األثر
الم رجو منيا والذي يتمثؿ في تجسير الفجوة القائمة بيف الجامعات والمراكز البحثية مف
ناحية ،ومعالجة ال مشكالت التي تواجييا قطاعات المجتمع المختمفة مما أسيـ في ضعؼ
دور الجامعات المصرية في تحقيؽ التنمية المجتمعية .وقد عزت الدراسة ذلؾ إلى عوامؿ
عديدة مرتبطة بالسياؽ الثقافي واالجتماعي مف أىميا عدـ تقبؿ الحاضنات وضعؼ الوعي
بأىمية الدور الذي تقوـ بو ،عزوؼ العديد عف إقامة المشروعات إما نتيجة افتقاد الميارات
فضال عف قمة التنسيؽ مع المصانع والشركات لتحديد احتياجاتيا
أو نقص الخبرة ،ىذا
ً
والمساعدة في حميا (خالد محمود ،ٕٓٔٙ ،مرجع سابؽ.)٘ٛ ،

( )ٚوأشارت دراسة أشرؼ محمود ومحمد أحمد )ٕٓٔٙ( ،إلى أف الجامعات المصرية ما
زالت لـ تخط الخطوات اإليجابية نحو تسويؽ خدماتيا البحثية ،وعقد الصفقات مع األفراد
فضال عف غياب
والمؤسسات اإلنتاجية والخدماتية في المجتمع لغياب الفكر التسويقي بيا.
ً
إطار عاـ التخاذ مبادرات مشتركة في البحث والتنمية واالبتكار بيف الجامعات والمؤسسات
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منخفضا مف حيث مستوى االستعداد لممنافسة في
األخرى .ومف ثـ كاف مستوى مصر
ً
االقتصاد العالمي (أشرؼ محمود ومحمد أحمد.)ٖٕٜ ،ٕٓٔٙ ،

( )ٜوأكدت دراسة سياـ عمواف ( )ٕٓٔٙعمى ضعؼ العالقة بيف الجامعات وعمميات التنمية
االقتصادية واالجتماعية نظ ارً لكوف مؤسسات التعميـ الجامعي المصرية تعاني مف عدة

مشكالت ترتبط بضعؼ قدرتيا عمى تمبية متطمبات سوؽ العمؿ ،وكذلؾ حاجات رجاؿ األعماؿ

والمؤسسات اإلنتاجية (سياـ عمواف.)ٕٕٓ ،ٕٓٔٙ ،

(ٓٔ) وأشارت دراسة محمد ناصؼ (ٕ٘ٔٓ) إلى أف الجيود المصرية في إطار إنشاء
جيودا محدودة وبطيئة وفي حاجة إلى مزيد مف التطوير؛ وليس أدؿ
الحدائؽ العممية تظؿ
ً
تماما
عمى ذلؾ مف توقؼ وادي التكنولوجيا في االسماعيمية (والذي بدأ إنشاؤه عاـ ٜٜٔٚـ) ً

ألسباب غير معمومة بعد االنتياء مف إقامة المباني اإلدارية والبنية التحتية لممشروع ،مما

ىدر لمجيود المبذولة في ىذا الشأف (محمد ناصؼ ،ٕٓٔ٘ ،مرجع سابؽ.)ٖٕ٘ ،ٕٗ٘ ،
يمثؿ ًا

(ٔٔ) أشارت دراسة رانيا محمد (ٕٗٔٓ) إلى أف مصر تفتقر إلى وجود استراتيجية محددة
فضال
تحديدا دقي ًقا لمبحث والتنمية واالبتكار ،كما أف إدارتيا ليـ غير منسقة وال كافية .ىذا
ً
ً
عف أف االستثمار في مجاؿ البحث العممي غير ٍ
كاؼ ،حيث ضعؼ مستوى التمويؿ لمبحث
العممي ،نتيجة االعتماد عمى التمويؿ المستند إلى المدخالت ،وما يقترف بو مف ضعؼ
فضال عف نقص الحوافز المالية (رانيا محمد.)ٜٜ ،ٕٓٔٗ ،
استخداـ التمويؿ التنافسي لمبحثً ،

أخيرا ،فقد كشفت دراسة  Bond et al.ما يمي:
(ٕٔ) و ً
 غياب الروابط بيف القطاع الخاص والجامعات ،رغـ كونو ىدفًا أساسيًّا لجني ثمار
البحث العممي؛ حيث إف عمميات نقؿ المعرفة بيف الجامعات والصناعة منخفضة

بشكؿ مثير لمقمؽ .كما يشارؾ القطاع الخاص في القميؿ مف أنشطة البحث والتطوير؛
إذ يساىـ بحوالي ٘  %فقط مف إجمالي حجـ اإلنفاؽ عمى البحوث في مصر ،وىذه
النسبة تعد مف أدنى المساىمات مقارنة ببمداف العالـ األخرى ،وربما يعكس ذلؾ أف
القطاع الخاص وبالذات الصناعي لديو شكوؾ في إمكانية تحويؿ مخرجات البحث
ربحا ) .(Bond, et al. , 2012, 11, 16إف ضعؼ ثقة القطاع
والتطوير إلى منتجات تدر ً
الخاص في مخرجات أنشطة البحث والتطوير التي تتـ بالجامعات يحوؿ دوف
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فضال عف أف الكثير مف األبحاث الجامعية غير موجية لخدمة
استفادتيا منيا،
ً
احياجات المجتمع المحمي ).(Ibid, 121



شيوع ثقافة جامدة باألوساط األكاديمية تعيؽ اإلبداع واالبتكار؛ حيث قمة وجود تعاوف
بحثي ليس فقط بيف الجامعات المختمفة ،بؿ بيف الكميات المختمفة تحت مظمة
الجامعة الواحدة؛ فالكميات تميؿ إلى العمؿ بشكؿ مستقؿ ،ومف ثـ فإف البحوث
أمر نادر الحدوث ) .(Ibid, 121وينتج عف ذلؾ محدودية
المتعددة التخصصات تعد ًا
ومقياسا لمدى نجاح العمماء في
رئيسا لالبتكار
مؤشر
ًا
براءات االختراع والتي تعد
ً
ً
تحويؿ نتائج البحوث إلى منتجات أو خدمات جديدة ).(Ibid, 25

ورغـ وجود زيادة في عدد براءات االختراع عبر السنوات الماضية ،إال إنيا ال تزاؿ
قميمة؛ إذ يقدر إجمالي طمبات براءات االختراع في مصر بػػ ٖٕٕٓ (٘ٓ ٙلممقيميفٕٔٙ٘ ،
لغير المقيميف)،

ٙٔٛ( ٕٕٜٓ

لممقيميف ٜٔ٘ٔ ،لغير المقيميف) ،ؤٕٕٔ(ٖٙٛ

لممقيميف ٕٔ٘ٛ ،لغير المقيميف) في األعواـ مف ٕٓٔٓ ٕٕٓٔ-عمى التوالي (منيؼ الزعبي

متأخر عمى مستوى العالـ بالنسبة لبراءات
ًا
مركز
وآخروف .)ٕٗٛ ،ٕٓٔٛ ،ومف ثـ تحتؿ مصر ًا
االختراع؛ حيث جاءت في المركز (٘ )ٛوفقا لممؤشرات العالمية لمممكية الفكرية (إحصاء
سبتمبر مف عاـ  ،)ٕٓٔٛفي حيف نجد الواليات المتحدة األمريكية قد جاءت في المركز
الثاني بعد الصيف ).(WIPO, 2018, 8
(ٖٔ) وعالوة عمى ما سبؽ عرضو مف نتائج البحوث والدراسات السابقة ،فقد تضمنت الخطة
االستراتيجية القومية لمبحث العممي حتى عاـ ٖٕٓٓـ ،انطالقًا مف نتائج التحميؿ الرباعي

لموضع الراىف لمنظومة العموـ والتكنولوجيا واالبتكار ،ولبيئة االبتكار في مصر العديد مف

أوجو القصور والتحديات التي تواجييا تمؾ المنظومة ،ويمكف بياف أىميا فيما يمي (وزارة

التعميـ العالي والبحث العممي ،ٕٓٔ٘ ،مرجع سابؽ:)ٖٚ -ٕٙ ،
 عدـ تسويؽ نتائج البحث العممي لممستثمريف ورجاؿ األعماؿ ،وعدـ وجود خطة
استراتيجية معمنة وممزمة لمبحث العممي فى مصر ،مع عدـ وجود أولويات واضحة
لمبحث العممي عمى نطاؽ الكميات واألقساـ ،وعدـ االىتماـ بالتخصصات البينية في
ٍ
كاؼ بما في ذلؾ
فضال عف عدـ انتشار شبكة دعـ االبتكار بشكؿ
األقساـ.
ً

الحاضنات التكنولوجية ومسابقات خطط األعماؿ وبرامج نقؿ التكنولوجيا ،وبرامج دعـ
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النماذج األولية ،والمنظمات التي تقدـ رأس الماؿ المستثمر ،ضعؼ الحوافز المشجعة
لمتميز ،وعدـ وجود الفرؽ البحثية.
 تعدد قواعد الترقيات وغياب الوزف النسبي المخصص لتقييـ دور الباحث في االبتكار
والتنمية التكنولوجية والمساىمة في حؿ المشاكؿ الممحة والضاغطة التي تواجو
المجتمع ،ومف ثـ ،عزوؼ الباحثيف عف بذؿ الجيود لمحصوؿ عمى تعاقدات مع
الصناعة لتطويرىا مف خالؿ البحث العممي نتيجة انحسار إنتاج الجامعات عمى
النشر العممي لغرض الترقية.
 وجود بعض الموائح التى تعيؽ أصحاب الممكيات الفكرية؛ حيث االفتقار لوجود
سياسات لمممكية الفكرية تنظـ العالقة بيف المؤسسات والباحثيف والعامميف فييا،
نقص التعاوف والتنسيؽ بيف الفاعميف في منظومة العموـ والتكنولوجيا ،ضعؼ البنية
التحتية والمعموماتية الالزمة لتطوير البحث العممي.
 ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحوث والتطوير وخاصة مف طرؼ الجية المستفيدة؛ حيث
إحجاـ أصحاب األعماؿ و القطاع الخاص عف دعـ البحث العممي نتيجة لضعؼ
الوعي الثقافي لدى األفراد والمؤسسات والقطاعات المختمفة بدوره في التصدي
كميا عمى
لمتحديات المجتمعية .ونتيجة لذلؾ تعتمد الصناعات الناجحة ا
ً
عتمادا ً
التكنولوجيات (تسميـ المفتاح) مف الدوؿ األجنبية ،وال تعترؼ بالبحوث والتطوير مف
المؤسسات البحثية المحمية.
وبعد ،فإف المتأمؿ في حاؿ الجامعات المصرية ،يجد أنيا لـ تعد قادرة عمى الوفاء بكؿ
ما يتوقع منيا مف أدوار تتواكب مع التغيرات المتالحقة في متطمبات األسواؽ واقتصاد المعرفة

ٍ
وتكنولوجيا المعمومات .إذ يتضح مف العرض السابؽ وجود ٍ
ممموس مف التناقض والتبايف
قدر
بيف المبادرات التي تـ اإلعالف عنيا عمى المستوى الرسمي ،وبيف الوضع الراىف لمجامعات
المصرية والذي يزخر بالعديد مف المشكالت أسفرت عنيا نتائج الدراسات والبحوث السابقة
وبعض التقارير التي عنيت بدراسة الواقع الميداني .وربما يؤكد ذلؾ أيضا تصنيؼ مصر وفقًا

(استنادا لتعريؼ بورتر  Porterلمستويات التنمية االقتصادية)؛
لممنتدى االقتصادي العالمي
ً
حيث نجدىا مصنفة ضمف االقتصادات التي تحركيا الكفاءة efficiency-driven economics
 ،في حيف توجد اقتصادات أخرى قائمة عمى االبتكار  Innovation-driven economiesمثؿ
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الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

الواليات المتحدة األمريكية ) .(Ismail, 2018, 19كما يؤكد تقرير التنافسية العالمية لعاـ
نسبيا مف حيث قدرتيا عمى االبتكار؛ فقد جاء ترتيبيا
متأخر
ًا
مركز
ًا
ٕٜٓٔـ أف مصر تحتؿ
ً
في ىذا التقرير (ٔ )ٔٗٔ/ٙبيف الدوؿ؛ وجاء ترتيبيا ( )ٜٛبيف ٔٗٔ دولة مف حيث قدرتيا
عمى حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،وترتيبيا (ٕ )ٔٗٔ /ٜمف حيث تطبيقات براءات
االختراع .ومف حيث توافر النظاـ البيئي لالبتكار ،نجد ترتيبيا ٘ ٔٗٔ/ٜبالنسبة ألنشطة
قطاع األعماؿ ).(Schwarb, 2019, op.cit, 198, 200
وجدير بالذكر ،أنو ربما يرجع ضعؼ دور الجامعات المصرية في عممية تسويؽ
التكنولوجيا الجامعية أو في دعـ االبتكار ألسباب عديدة؛ قد يتعمؽ بعضيا بالوضع االقتصادي
المتردي ،أو بالمناخ السياسي والتعميمي والثقافي الذي ال يتيح االستثمار في البحث العممي
وتوظيؼ نتائجو .وفيما يمي نمقي الضوء عمى بعض تمؾ العوامؿ:


ضعؼ اإلنفاؽ الحكومي عمى عمميات البحوث والتطوير ،مع توجيو نسبة كبيرة منو
(حواليٓ )ٝٚمف إجمالي اإلنفاؽ عمى األجور والرواتب؛ فقد "أكد تقرير اليونسكو لمعموـ:
نحو عاـ ٖٕٓٓ عمى أف اإلنفاؽ اإلجمالي عمى البحث والتطوير في مصر
منخفضا؛ إذ يقدر ب %ٓ.ٙٛ
)(GERDكنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي  GDPمازاؿ
ً
مف إجمالي الناتج المحمي (وفقًا إلحصاء عاـ ٖٕٔٓـ)" (منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة

والعموـ ،ٕٓٔٛ ،مرجع سابؽ .)ٕٚٓ ،وقد جاءت مصر في المركز (ٖ٘ )ٔٗٔ/مف حيث

نسبة اإل نفاؽ عمى البحث والتطوير ،وذلؾ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر في عاـ
ٕٜٓٔـ ).(Schwarb, 2019, op.cit, 198-200



ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث العممي مف قبؿ القطاع الخاص بمصر؛ إذ إف ارتباط اإلنفاؽ
عمى البحث العممي في مصر بالموازنة العامة ،يقطع الصالت بيف مؤسسات البحث
العممي الحكومية والمشاريع الصناعية بالقطاع الخاص ،وبالتالي تتراجع التنمية
التكنولوجية .ىذا في حيف نجد الدوؿ المتقدمة تعتمد عمى القطاع الخاص في اإلنفاؽ
عمى البحث العممي ،وتتكفؿ الشركات الخاصة في الدوؿ الصناعية بالقسط األكبر مف
اإلنفاؽ عمى البحث العممي الموجو مباشرة لمتصنيع

(منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ،

 ،ٕٓٔٛمرجع سابؽ.)ٕٚٓ ،


تعقد البيروقراطية الحكومية التي تحد مف االستفادة مف التمويؿ المتاح وتستيمؾ وقت
الباحثيف وجيودىـ ،وعجز آليات الحوكمة في منظومة البحث العممي التي مف شأنيا
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تنمية قوة الدفع الذاتية إلنجاز المياـ مف المؤسسات المعنية بالبحث العممي عامةً،
والجامعات بشكؿ خاص


(رانيا محمد ،ٕٓٔٗ ،مرجع سابؽ.)ٜٜ ،

تعيش الجامعات المصرية أزمة حقيقية تتمثؿ في أف محاوالت اإلصالح الكثيرة يغمب
عمييا التفكير التقميدي والنقؿ دوف تجديد وابتكار مالئـ لمبيئة المصرية (نيمة ىاشـ،

.)ٖٗ٘ ،ٕٓٓٛ


وربما ترجع محدودية العالقات بيف الجامعات المصرية والصناعة إلى أف نظاـ التعميـ
العالي في مصر نظاـ مركزي لمغاية highly centralised؛ حيث يدار مف قبؿ وزارة
التعميـ العالي والمجمس األعمى لمجامعات .ونتيجة لذلؾ ،فإف المؤسسات لدييا القميؿ مف
فضال عف ضعؼ
االستقالؿ أو الحكـ الذاتي ،ومف ثـ ىناؾ قمة في التفاعؿ مع السوؽً ،
المساىمة في عممية االبتكار ).(El Hadidi and Kirby 2015a, 153

وتشير أوجو القصور السابؽ عرضيا إلى مدى الحاجة إلى بذؿ المزيد مف الجيود
في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات المصرية في سبيؿ االرتقاء بمنظومة العموـ
والتكنولوجيا واالبتكار حتى يتسنى لمجيود والمبادرات الرسمية أف تؤتي ثمارىا في صورة تغيير
ممموس لمواقع بما يسيـ في نيضة المجتمع المصري وتطوره ،وىو ما سنحاوؿ إلقاء الضوء
عميو في المحور التالي.

المحور الخامس /اآللٌات المقترحة لتفعٌل أنشطة تسوٌق التكنولوجٌا الجامعٌة بمصر
ميما ينبغي أف تمعبو في دعـ االبتكار وخدمة الصناعة
إف لمجامعات المصرية ًا
دور ًّ
جيدا لقاعدة عممية قادرة عمى
بوصفيا الفاعؿ الرئيس في ىذه العممية ،ولكونيا تمتمؾ
أساسا ً
ً

قدما في طريؽ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ .وبعد
إنتاج المعرفة مما يجعميا مييأة بشكؿ جيد لمسير ً
أف عرضنا في المحور السابؽ لمجيود المصرية التي ُب ِذلَ ْت في إطار تسويؽ التكنولوجيا
الجامعية ،يتضح أنيا موضع تقدير واىتماـ ،وينبغي محاولة البناء عمييا في التطوير لتحقيؽ

تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع ،وتزيد مف معدؿ نمو االقتصاد الوطني .وفي ضوء ما تـ
عرضو باإلطار النظري المعياري لمبحث الحالي وتحميؿ الخبرة األمريكية في مجاؿ تسويؽ
التكنولوجيا الجامعية ،يمكف تقديـ عدد مف اآلليات المقترحة التي مف شأنيا أف تسيـ في تفعيؿ
أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية في مصر بما يتسؽ والسياؽ الثقافي المصري ،وذلؾ
عمى النحو التالي:
- ٕٗٙ -
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(ٔ) تبني استراتيجية لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية عمى المستوى القومي ،وترجمتيا إلى
خطط تسويقية ليا أىداؼ محددة وواضحة متكاممة ،عمى أف يشارؾ ويتعاوف في صياغتيا
وتنفيذىا أطراؼ الحمزوف الثالثي؛ الباحثوف وصانعو السياسات ووكالء الصناعة ،بحيث
يكوف لكؿ منيـ دور واضح في أنشطة تسويؽ التكنولوجيا الجامعية.
رئيسا مف نشاطات الجامعة ،ويمكف أف يتـ
(ٕ) تبني التسويؽ بشكؿ رسمي باعتباره جزًءا
ً
ذلؾ مف خالؿ إدراج أىداؼ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية ضمف الخطط االستراتيجية لمجامعات
المصرية (كما ىو الحاؿ بالجامعات األمريكية) ،باإلضافة إلى المياـ التقميدية األخرى لمجامعة
المتمثمة في التدريس والبحث وخدمة المجتمع .كما ُي ْقتََرح تضميف أنشطة تسويؽ التكنولوجيا
الجامعية ضمف معايير اعتماد الجامعات ،األمر الذي يمكف أف يدفع بالجامعات المصرية إلى
االىتماـ بتفعيؿ تمؾ األنشطة عمى أرض الواقع ،حتى يتسنى ليا الحصوؿ عمى االعتماد.
(ٖ) تفعيؿ المبادرات المتخذة عمى المستوى الرسمي مف خالؿ رفع درجة الوعي داخؿ
الجامعات ومجتمع األعماؿ الخارجي بوجود حزمة مف التشريعات المنظمة لتسويؽ
خصيصا لذلؾ ومف أبرزىا؛ شبكة
التكنولوجيا ،ووجود عدد مف الكيانات التنظيمية التي أنشئت
ً
مكاتب دعـ االبتكار وتسويؽ التكنولوجيا ،والتي يمزـ تفعيميا لتقوـ بدورىا التي أنشئت مف
أجمو (أال وىو تيسير أنشطة تسويؽ التكنولوجيا ،وتفعيؿ الشراكة البحثية بيف الجامعات
والمؤسسات التنموية بالمجتمع) .ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ تزويدىا بالكوادر البشرية
مزيجا مف العمماء والباحثيف وفريؽ
المؤىمة مف ذوي الكفاءة والقدرات المتميزة ،والتي تمثؿ
ً
محترؼ مف المتخصصيف في مجاالت التسويؽ والعالقات العامة ،وممف يجيدوف ميارات
فضال عف امتالؾ الميارات القانونية (وذلؾ عمى غرار ما نجد
التفاوض والتسويؽ ،ىذا
ً
بمكاتب تسويؽ التكنولوجيا بالجامعات األمريكية حيث يقع عمى عاتقيا العبء األكبر في

نجاح أنشطة تسويؽ التكنولوجيا) ،مع ضرورة الترويج لدور تمؾ المكاتب في الجامعات
بوسائؿ شتى مف بينيا المواقع اإللكترونية ،وذلؾ لضماف اضطالع تمؾ المكاتب بميمتيا عمى
خير وجو.
(ٗ) نشر وتعزيز ثقافة داعمة لالبتكار داخؿ الجامعات المصرية تؤكد عمى أىمية البحث
العممي ودوره في تطوير الجامعة والمجتمع .ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ عقد ندوات توعوية
وورش عمؿ تُ ْم ِقي الضوء عمى دور الجامعة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية مف أجؿ
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دعـ االبتكار وخدمة الصناعة ،يشترؾ فييا كؿ مف القيادات الجامعية واإلدارية ،وأعضاء
فضال عف إمكانية عقد دورات
ىيئة التدريس بيدؼ زيادة الوعي بالحس التجاري لدييـ.
ً

تدريبية ُي ْد َعى فييا نماذج جيدة مف الجامعة والصناعة لتقديـ خبراتيـ في مجاؿ تحقيؽ
االبتكار وتسويؽ التكنولوجيا الجامعية .عالوة عمى تشجيع التواصؿ بيف مكاتب دعـ االبتكار
وتسويؽ التكنولوجيا بالجامعات المصرية المختمفة لتقاسـ الخبرات فيما بينيا حوؿ آليات
تسويؽ نتائج البحوث التطبيقية وتعزيز االبتكار بالمجتمع المصري .كما أف عقد ندوات تُ ْع َرض
س ِيـ في
فييا خبرات بعض الدوؿ الرائدة في مجاؿ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية يمكف أف ُي ْ
زيادة الوعي لدى أعضاء المجتمع األكاديمي حوؿ كيفية تحقيؽ ذلؾ عمى أرض الواقع،
ويمكف االستفادة مف الوسائط المختمفة في نشر تمؾ الثقافة (نشرات ،بروشورات ،وسائؿ
فضال عف وسائؿ التواصؿ االجتماعي).
اإلعالـ بأنواعيا المختمفة ً ،

مناسبا يسمح بتسويؽ
إطار
ًا
(٘) إعادة ىيكمة اإلدارات الجامعية لمتأكد مف أنيا توفر
ً
التكنولوجيا الجامعية .ولعؿ استحداث إدارة مستقمة لتسويؽ التكنولوجيا ضمف الييكؿ
التنظيمي بالجامعة يمكف أف يفيد في ىذا اإلطار ،مع ضرورة منح تمؾ اإلدارة االستقالؿ
المالي واإلداري لضماف مرونة العمؿ والتخمص مف البيروقراطية عند الرغبة في تسويؽ
مخرجات البحوث التطبيقية لمجيات المستفيدة منيا .كما يمكف اقتراح إنشاء وحدة بكؿ جامعة
الم ْن ٍتجة
"وحدة االتصاؿ البحثي والتسويؽ" تتولى ميمة التنسيؽ بيف الجامعة بوصفيا الجية ُ
لألبحاث العممية ،والمؤسسات التنموية باعتبارىا الجية التي يمكنيا االستفادة مف نتائج
البحوث في المجتمع المحمي ،شريطة أف تضـ تمؾ الوحدة خبراء متخصصيف في التسويؽ،
فضال عف كوادر إدارية متخصصة.
ىذا ً

( )ٙإعادة النظر في التشريعات المنظمة لمجامعات المصرية ،مع التغيير الجذري لمبعض
منيا ،وخاصة تمؾ التي تقؼ وراء تراجع دور الجامعات المصرية في مجاؿ تسويؽ
التكنولوجيا أو تعزيز االبتكار داخؿ المجتمع المصري .لعؿ أىميا ما يتعمؽ بمعايير الترقي
ألعضاء ىيئة التدريس؛ حيث إف إدراج اشتراؾ عضو ىيئة التدريس في أنشطة تسويؽ
نسبيا
التكنولوجيا ضمف معايير الترقية (وخاصة في الكميات العممية) ،وتضمينيا وزًنا
ً

مخصصا لتقييـ دور الباحث في تحقيؽ االبتكار والمساىمة في حؿ المشكالت الضاغطة التي
ً
قدما إلى تحويؿ أفكاره وابتكاراتو
ًا
تواجو المجتمع ،يمكف أف يكوف
حافز ً
قويا لو عمى السعي ً
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بدال مف تركيز ُجؿ اىتمامو عمى نشر األبحاث العممية .كما أف السماح
إلى منتجات تجاريةً ،
ألعضاء ىيئة التدريس الجامعييف بأف يكونوا شركاء في الشركات الناشئة بجانب عمميـ

دافعا ليـ عمى المشاركة في األنشطة الريادية .وعالوة عمى ما
األكاديمي يمكف أف يكوف ً
سبؽ فإف إدراج نص تشريعى فى قانوف تنظيـ الجامعات المصرية يتيح لمجامعات المصرية
الم ْنتَ َجة
الحرية الكاممة في عقد الشراكات مع رجاؿ األعماؿ والصناعة وتسويؽ التكنولوجيا ُ
بيا والحصوؿ عمى تمويؿ مقابؿ ذلؾ ،يمكف أف يسيـ في تفعيؿ العالقة بيف الجامعات،

والجيات المستفيدة بالمجتمع.
( )ٚزيادة الدعـ مف قبؿ اإلدارة الجامعية العميا؛ إذ إف تسويؽ التكنولوجيا الجامعية يحتاج
إلى أف تدرؾ القيادات الجامعية عمى مختمؼ المستويات أىمية تمؾ العممية ،وأف اليدؼ مف
ورائيا ال يتمثؿ فقط في توفير عائدات مالية مف خالؿ إعادة األمواؿ المخصصة لمبحوث مرة
أخرى في صورة دخؿ ،بقدر ما ىو تقديـ مساىمة كبيرة في التقدـ االقتصادي عمى الصعيد
اإلقميمي والوطني  .إف توافر ذلؾ الوعي مف قبؿ القيادات الجامعية يمكف أف يدفعيا إلى توفير
كؿ أشكاؿ الدعـ المؤسسي الالزـ ليا مف قبيؿ إصدار تشريعات لتسييؿ عممية تسويؽ
البحوث ،وتيسير إجراءات الحصوؿ عمى براءات االختراع ،مع إمكانية تخصيص صندوؽ
خاص بالجامعة لدعـ تسويؽ التكنولوجيا الجامعية.
( )ٛتييئة بيئة مشجعة لمبحث العممي ،قادرة عمى إنتاج المعرفة وتسويقيا بكفاءة وفعالية،
ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ آليات شتى مف أبرزىا:
س ًجؿ فييا عناويف البحوث التي تـ إنجازىا
* إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في كؿ جامعة تُ َ
فضال عف بيانات أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة (مصنفة ومبوبة) حسب الموضوعات ،ىذا ً

بكميات الجامعة المختمفة؛ تخصصاتيـ ،اىتماماتيـ وانجازاتيـ البحثية بحيث تكوف تمؾ

المعمومات وغيرىا متاحة لمجيات المستفيدة ،ومف ثـ ،يمكف أف تسيؿ أنشطة تسويؽ
التكنولوجيا الجامعية.
اديا مما يدفعيـ لممشاركة في
* تبني وتطبيؽ نظاـ لمحوافز يسمح بدعـ الباحثيف المتميزيف م ً
األنشطة التجارية ،ويشجعيـ عمى الكشؼ عف اختراعاتيـ وتقديـ طمبات براءات الختراعاتيـ
مف خالؿ اعتماد سياسات تتيح تقاسـ حقوؽ الممكية مع أعضاء ىيئة التدريس واعطائيـ
نسبة مف المردود المالي ألبحاثيـ المستفاد منيا (كما ىو الحاؿ بالجامعات األمريكية) .عالوة
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عمميا
عمى تقديـ حوافز مادية ألعضاء ىيئة التدريس نظير إجرائيـ ألبحاث تطبيقية متميزة
ً

اقتصاديا مف قبيؿ رصد جائزة عممية ألفضؿ بحث عممي تـ تسويقو واالستفادة
أو منتجة
ً
صوصا شباب المخترعيف) ألفضؿ فكرة
منو ،عمؿ جوائز تشجيعية لممبتكريف والمخترعيف (وخ
ً
تكنولوجية قابمة لمتطبيؽ وأفضؿ نموذج أولي ،أو السماح ليـ بقضاء سنوات التفرغ العممي

الجامعي في مؤسسات المجتمع إلنجاز أبحاثيـ.
* زيادة الدعـ المالي المخصص إلجراء البحوث التطبيقية التي تسيـ في حؿ المشكالت
الوطنية ،مع تخصيص ميزانية مستقمة لتسويؽ التكنولوجيا الجامعية .ويتطمب ذلؾ توسيع
وتنويع مصادر التمويؿ لمجامعات مف خالؿ تحفيز القطاع الخاص عمى إنفاؽ المزيد عمى
أنشطة البحث والتطوير (كما ىو الحاؿ بالجامعات األمريكية) .ويمكف كذلؾ تسويؽ إمكانات
وقدرتيا البحثية والتكنولوجية لتوليد مصادر تمويؿ بديمة يمكف استثمارىا
ا
وتسييالت الجامعة
في تمويؿ البحث العممي ،مع محاولة تحقيؽ نسبة اإلنفاؽ عمى البحث العممي المذكورة فى
الدستور (بأف ال تقؿ عف ٔ %مف الدخؿ القومي).
* توفير البنية التحتية الالزمة إلنتاج البحوث المبتكرة القابمة لمتسويؽ؛ مف خالؿ توفير
أحدث التجييزات والمعامؿ المتطورة التي تسيـ في تحسيف نوعية األبحاث التي تنتجيا
الجامعات ،تقوية شبكات اال نترنت في جميع المعامؿ العممية ،وجود معامؿ متخصصة لتحويؿ
نتائج األبحاث العممية إلى منتج أولي قابؿ لمتسويؽ قبؿ مرحمة اإلنتاج التجاري.
* تنمية الكوادر البشرية بالجامعات (سواء مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ أو
الباحثيف)؛ ويتـ ذلؾ مف خالؿ عقد الدورات التدريبية وورش العمؿ حوؿ سبؿ تطوير مياراتيـ
البحثية حتى يتسنى ليـ إنتاج أبحاث عممية جيدة قابمة لمتطبيؽ ،مع تعزيز الكوادر الفنية
واإلدارية الالزمة لمساعدة الباحثيف بالجامعة ،بما ييسر عممية إنتاج البحوث العممية
وتسويقيا.
* التحرر مف التعقيدات التنظيمية وازالة كؿ المعوقات التي قد تحوؿ دوف تسويؽ التكنولوجيا
ابتكار ومرونة في عممية التسويؽ .ويتطمب
ًا
الجامعية ،بحيث تكوف الجامعات المصرية أكثر
تحقيؽ ذلؾ تعزيز االستقالؿ األكاديمي واإلداري لمجامعات بما يتيح ليا منح أعضاء ىيئة
التدريس الحرية الالزمة لوضع المعرفة موضع التطبيؽ ،واطالؽ حرية البحث العممي بما ال
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يضا عمى االستقالؿ المالي لمجامعات ،والذي
يتنافى مع القيـ األخالقية ،مع ضرورة التأكيد أ ً
يتيح ليا الفرصة لتسويؽ تكنولوجياتيا بما يدر عمييا عوائد مالية مناسبة.

* تحفيز إنشاء نظاـ بيئي ريادي في الجامعة مف خالؿ استحداث برامج لمتوجيو تقدـ
المشورة لرجاؿ األعماؿ الجدد ،وانشاء فصوؿ دراسية قائمة عمى المشاريع وتسويؽ
فضال عف تعميـ ريادة األعماؿ لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الجامعات،
التكنولوجياً .
وعمؿ معارض ومسابقات لمنماذج األ ولية واألفكار المبتكرةُ ،ي ْد َعى إلييا كؿ مف رواد األعماؿ
ورجاؿ اإلعالـ والمستثمريف لالستفادة مف مخرجات االبتكار.
( )ٜتفعيؿ الشراكة بيف الجامعة والصناعة وزيادة الثقة بينيما؛ حيث إف البحث العممي الذي
ُي ْج َرى في الجامعات لف يؤتي ثماره المرجوة ،إال إذا كانت الجامعات موصولة بشكؿ جيد
بالمستفيديف المحتمميف .ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ آليات متعددة لعؿ أىميا؛
تعقيدا
* تشجيع الجامعات عمى التصدي لمتحديات المجتمعية ،وحؿ المشكالت األكثر
ً

بالمجتمع مف خالؿ األبحاث التي تنتجيا ،حتى يتسنى لمجامعة الخروج مف نطاؽ التركيز
عمى حفظ المعرفة ونشرىا إلى مجاؿ المشاركة في التطوير الصناعي والتقدـ التكنولوجي .كؿ
ذلؾ يمكف أف يسيـ في التغمب عمى محدودية رغبة قطاع األعماؿ في االستفادة مف نتائج
البحوث لكونيا ترى أف األبحاث ال تعبر عف مشكالت حقيقية تواجو أنشطتيا ،كما يمكف أف
يسيـ في تحسيف الصورة الذىنية لمجامعة لدى مؤسسات المجتمع.
* دراسة وتحميؿ السوؽ لمتعرؼ عمى احتياجاتو وتحديد نوعية المشكالت أو الموضوعات
التي تيـ الجيات المستفيدة ،لكي يتسنى لمجامعة تحديد أولويات البحوث العممية في ضوء
حاجات المجتمع ومتطمبات التنمية الشاممة ،وربط المشروعات البحثية باحتياجات المجتمع
بوصفو المستفيد مف مخرجاتيا البحثية .ويمكف إجراء دراسات استطالعية آلراء واحتياجات
فضال عف
أساسا لممشروعات البحثية التي يتـ إنجازىا بالجامعة ،ىذا
المستفيديف لتكوف
ً
ً
قياس مستوى رضا قطاعات السوؽ المستيدفة عف المخرجات البحثية التي تقدميا
الجامعات.
* ضرورة إجراء االتصاالت التسويقية لتعريؼ القطاعات المبحوثة بأىمية النتائج التي يتـ
التوصؿ إلييا مف قبؿ الباحثيف في الجامعات .ويمكف أف تتولى لجنة إعالمية مختصة
بالجامعة القياـ بميمة الترويج لدى الجيات المستفيدة مف خالؿ االستعانة بالوسائؿ
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اإلعالمية التقميدية (مف قبيؿ إصدار العديد مف الكتيبات واألدلة والبروشورات) ،أو االستعانة
بوسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة أو بوسائؿ التسويؽ الحديثة (التسويؽ االليكتروني).
أيضا مف خالؿ عقد البروتوكوالت التسويقية مع المكاتب والشركات
ويمكف أف يتـ ذلؾ ً
حاليا أو التي سيتـ إعدادىا
اإلعالمية المتخصصة لتسويؽ التكنولوجيا سواء المتوافرة
ً

مستقبال ،مع تعييف مسوقيف يتمتعوف بميارات االتصاؿ الفعاؿ إلقناع المستفيديف بنتائج
ً

البحوث العممية؛ إذ يتوقؼ عمى أدائيـ نجاح النشاط التسويقي ،واختيار المزيج التسويقي
المناسب.
* االىتماـ ب البحوث التطبيقية التي تيدؼ إلى تطوير منتجات وعمميات إنتاجية قابمة لمتطبيؽ
لصالح القطاع االقتصادي والمجتمع المدني ،وتشكيؿ لجنة فنية مف ذوي الكفاءة العالية فى
مجاؿ االبتكار لمحكـ عمى مدى أىمية موضوعات االختراعات والجدوى مف تصنيعيا .واقامة
مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة بيف الجامعة ومنظمات األعماؿ في المجتمع ،والتنسيؽ
بيف معظـ الوحدات البحثية ،وبينيا وبيف قطاعات اإلنتاج والخدمات مف جية أخرى لتفعيؿ
االستفادة الكاممة مف مخرجات البحث العممي.
* توفير منظومة داعمة لالبتكار بالمجتمع المصري مف خالؿ عمؿ مناطؽ لالبتكار وتعزيز
شبكة دعـ االبتكار واألفكار المتميزة التي يمكف تحويميا إلى منتجات وأعماؿ ذات ربحية
اقتصادية بما في حاضنات األعماؿ الجامعية ،والحدائؽ العممية .عالوة عمى زيادة عدد
الشركات الناشئة الجامعية المعتمدة عمى األفكار المبتكرة القادمة مف معامؿ األبحاث
الجامعية ،مع تشجيع الشركات عمى إبراـ عقود لالستفادة مف الخدمات البحثية التي تقدميا
الجامعة مف خالؿ توفير حوافز في شكؿ منح إعفاءات ضريبية جزئية أو كاممة ،واتاحة
تسييالت بحثية لمشركات الناشئة لمقياـ بتطوير النموذج األولي أو البحث التطبيقي في مقابؿ
حصوؿ الجامعة عمى عوائد مالية ،وتيسير إجرءات التعاقد المباشر بيف أعضاء ىيئة
التدريس والجيات المستفيدة.
* تنظيـ مؤتمرات وندوات عممية بالجامعة بحيث ُي ْد َعى إلييا المستثمروف ورجاؿ األعماؿ
والشركات الصناعية الداعمة والممولة لعرض نتائج البحوث العممية المقدمة والمتوافرة وكيفية
تطبيقيا واالستفادة منيا ،وذلؾ لتوسيع العالقات الخارجية مع المجتمع المحمي والصناعة.
فضال عف ضرورة اشتراؾ الجامعة فى معارض الشركات لعرض منتجاتيا البحثية أو خبراتيا
ً
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البحثية ،وعقد لقاءات دورية وزيارات متبادلة بيف أساتذة الجامعات ومؤسسات المجتمع
المختمفة لذات الغرض.
* االستخداـ الفعاؿ ألنظمة إدارة المعمومات والشبكات الرسمية وغير الرسمية ،والمنتديات
اإل لكترونية لتيسير التواصؿ بيف األكاديمييف والصناعييف والمستثمريف ورجاؿ األعماؿ .والشؾ
أف تحقيؽ تمؾ اآلليات يتطمب توفير مناخ مجتمعي يعمؿ عمى تعزيز التعاوف والتواصؿ بيف
الجامعة والصناعة.

- ٖٖٗ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................

المراجع

أوًلا :الهوامش:

* وادي السميكون  ،Silicon Valleyيقع في منطقة سان فرانسيسكو باي  ،San Francisco Bayهي
المنطقة الرائدة في الواليات المتحدة األمريكية البتكار التكنولوجيا العالية .ويرتبط مع جامعة

ستانفورد  Stanford Universityوغيرها من مؤسسات التعميم العالي في المنطقة.
Wikipedia, the free encyclopedia: Silicon Valley
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley [accessed June 1 /2019].

** الطريق  Route 128 828هو ما يقابل وادي السميكون في منطقة بوسطن بوالية ماساتشوستس
معتمدا عمى االبتكارات التكنولوجية التي أنتجها كل من معهد ماساتشوستس لمتكنولوجيا
األمريكية
ً

 ،MITوجامعتي هارفارد  Harvardوبوستن Boston
Wikipedia, the free encyclopedia: Massachusetts Route 128.Available at:
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Route_128 [accessed June1 /2019].

*** منطقة بوستن  Bostonبوالية ماتسشوستس األمريكية تضم ثماني من الجامعات المرموقة بالواليات
المتحدة األمريكية  Top Universitiesوهي جامعة هارفارد  Harvard Universityومعهد

ماتسشوستس لمتقنية  ،Massachusetts Institute of Technologyوجامعة تافتس
وجامعة برانديز  ،Brandeis Universityوجامعة ماتسشوستس

،Tufts University

University of Massachusetts

) ،(UMass Bostonوجامعة الشمال الشرقي  ،Northeastern Universityوجامعة بوستن

Boston

 Universityوكمية بوستن .)Boston College
Top Universities in Boston; Available at: https://www.topuniversities.com/where-tostudy/north-america/united-states/top-universities-boston [accessed Mai 15 /2019].

ثانٌا ا :المراجع العربٌة:

شكًل
(ٔ) ابن منظور (د.ت) :لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة( ،طبعة جديدة محققة ومشكولة ً

كامًل ومذيمة بفهارس مفصمة).
ً
( )2أحمد إبراهيم سممى أحمد أرناؤوط ( :)2187دراسة مقارنة لبرامج تعميم ريادة األعمال ببعض
الجامعات في الواليات المتحدة المريكية وماليزيا وامكانية اإلفادة منها في مصر ،التربية المقارنة
والدولية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،س ( ،)3ع ( ،)7يونيو ،ص ص
.313-889

( )3أحمد إبراهيم أحمد ( :)2118دراسات في التربية المقارنة ونظم التعميم -منظور إداري ،مكتبة
المعارف الحديثة ،األسكندرية.
( )4أحمد إسماعيل حجي ( :)8998التربية المقارنة ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ،القاهرة.
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( )5أحمد نجم الدين عيداروس ،اشرف محمود أحمد ( :)2183تصور مقترح إلدارة حاضنات األعمال
الجامعية بمصر في ضوء أغفضل الممارسات العالمية ،مجمة كمية التربية ببنها ،ج ( ،)3ع
( ،)95يوليو ،ص ص .386-288
( )6أسماء أحمد خمف حسن ( :)2188دور حاضنات األعمال التكنولوجية فى دعم واستثمار
االبتكارات العممية لتحسين القدرة التنافسية لمجامعات المصرية ،مستقبل التربية العربية ،المركز

العربى لمتعميم والتنمية ،مج ( ،)25ع ( ،)888ص ص .96-55

( )7أشرف محمود أحمد محمد  ،محمد جاد حسين حمد ( :)2186تحويل الجامعات المصرية إلى
جامعات ريادية في ضوء االستفادة من خبرات جامعتي كامبردج وسنغافورة الوطنية ،مجمة التربية
المقارنة والدولية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،س ( ،)2ع ( ،)6ديسمبر،

ص ص .518-387

( )8أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا ( :)2184مؤشرات العموم والتكنولوجيا ،المرصد المصري
لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار.
( :)2189(............................... )9حصاد البحث العممى لعام 2188
Available at: http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/565-2018 [accessed Jan.12 /2019].

( :)2189( ..................................)81مكتب براءات االختراع

Available at: http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=14 [accessed April.5 /2018].

( :)2189( .............................. )88مكاتب دعم االبتكار ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-departments-2/tico [accessed Feb.2

Available at:
/2019].

( :)2189(............................... )82جهاز تنمية االبتكار واالختراع
[accessed

Available at: http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-departments-2/iida
March.2 /2019].

( :)2189(............................... )83المرصد المصرى لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار
Available at: http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/asrt-departments-2/estio [accessed June1
/2019].

( )84السيد نصر الدين السيد ( :)2188االبتكار وادارته ،سمسمة كراسات مستقبمية ،المكتبة األكاديمية،
القاهرة.
( )85إنعام عبد الزهرة متعب ( :)2188حاضنات األعمال وادارة العمميات :مدخل نظري ،مجمة مركز
دراسات الكوفة  -العراق ،ع ( ،)82ص ص

.247-227

( )86إيرل ن ميتممان ( :)8994موجز جغرافية أمريكا( ،ترجمة) وكالة اإلعًلم األمريكية ،السفارة
األمريكية ،القاهرة.
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( )87جامعة الممك عبد العزيز (8425هـ2114/م) :الحدائق العممية ومناطق التقنية ،اإلصدار الثاني:
نحو مجتمع المعرفة ،سمسمة دراسات تصدرها إدارة البحث العممي ،وكالة الجامعة لمدراسات العميا
والبحوث ،جدة.
( )88ج.م.ع ( 2189أ) :قرار رئيس الجمهورية رقــم  851لسنة  2189بتاريخ 2189 /8 /22م بشأن
إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العموم والتكنولوجيا واالبتكار.

( 2189( ....... )89ب) :قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  8886لسنة  2189بإصدار الًلئحة
التنفيذية لقانون حوافز العموم والتكنولوجيا واالبتكار الصادر بالقانون رقم  23لسنة  ،2188الجريدة
الرسمية ،السنة ( ،)62العدد  21مكرر (أ) في  89مايو سنة  2189م.
( :)2188(......... )21قانون رئيس الجمهورية رقم  23لسنة  2188بإصدار قانون حوافز العموم
والتكنولوجيا واالبتكار ،الجريدة الرسمية ،السنة ( ،)68العدد  86مكرر (أ) في  28أبريل سنة

 2188م.
( ،....... )28رئاسة مجمس الوزراء ( :)2185استراتيجية التنمية المستدامة ،مصر ،2121
Available at:
http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision203
0.aspx [accessed March.2 /2019].

( :)2188( ........ )22قرار المجمس األعمى لمقوات المسمحة رقم  85لسنة  2188بتاريخ 5 / 9
 2188/بشأن استبدال مسمى مدينة األبحاث العممية والتطبيقات التكنولوجية بمسمى مدينة مبارك
لألبحاث العممية والتطبيقات التكنولوجية.
( :)2117( ....... )23قرار رئيس الجمهورية رقــم  288لسنة  2117بتاريخ  2117 / 7 / 84بشأن
إصدار قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق العموم والتنمية التكنولوجية ،ج.م.ع.

( :)8993(........ )24قرار رئيس الجمهورية رقم  85لسنة  8993بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك
لألبحاث العممية والتطبيقات التكنولوجية.
( )25جمعة سعيد تهامي عبد الجواد ( :)2189نماذج وخبرات دولية في تطبيق مثمث المعرفة بالتعميم

العالي وامكانية تطبيقها في الجامعات المصرية ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة سوهاج ،ع

( ،)66ديسمبر ،ص ص .89-8
( )26خالد صًلح حنفي محمود ( :)2186الحاضنات التكنولوجية كآليات لمربط بين الجامعات
وقطاعات اإلنتاج في مجالي البحث العممي وخدمة المجتمع :دراسة تحميمية آلراء أعضاء هيئة

التدريس بالجامعات المصرية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي ،اتحاد
الجامعات العربية ،األمانة العامة ،مج ( ،)36ع ( ،)8ص ص .78-57
- ٖٗٙ -

الخبرة األمريكية في مجال تسويق التكنولوجيا الجامعية لدعم االبتكار ...............................................
( )27دستور مصر الصادر عام 2184
Available at: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar [accessed august 21
/2019].

( )28رانيا عبد المعز عمي محمد ( :)2184دراسة مقارنة لحوكمة الجامعات في كل من جامعتي
ماسترخت وفينيا وامكانية اإلفادة منها في الجامعات المصرية ،مجمة التربية ،الجمعية المصرية
لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،مج ( ،)87ع ( ،)48مايو ،ص ص .836-7

( )29روبرت م.كروندن ( :)8995موجز تاريخ الثقافة األمريكية( ،ترجمة) مازن حماد ،األهمية لمنشر
والتوزيع ،لبنان.
( )31زكية مقري وآسية شنة ( :)2185إطار مقترح لتسويق مخرجات البحث العممي كآلية لدفع
المشاريع البحثية الريادية في الجزائر ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي ،كمية العموم

اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة باتنة ،الجزائر ،مج ( ،)8ع ( ،)22ص ص -58
.74
( )38سائر بصمة جي ( :)2187االبتكار الناجح :كيف تبتكر وتستثمر ابتكارك بطريقة عممية ،دار
الكتب العممية ،بيروت.

( )32سهام أحمد محمد عموان ( :)2186جامعات الشركات وتمبية متطمبات سوق العمل في كل من
الهند وروسيا والواليات المتحدة األمريكية وامكانية اإلفادة منها في مصر ،مجمة التربية المقارنة
والدولية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،س ( ،)2ع ( ،)5يونيو ،ص ص
.347-238

( )33شانون ستيوارت ،ستاسي سبرنجز ( :)2188الواليات المتحدة األمريكية ،ص ص 854-826
(الفصل الخامس) ،في منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم (اليونسكو) وأكاديمية البحث
العممي والتكنولوجيا المصرية :تقرير اليونسكو لمعموم :نحو عام  ،2131منشورات اليونسكو،
القاهرة.

( )34طارق المصري ( :)2188واقع حاضنات األعمال التكنولوجية والحدائق العممية وأثر إنشائها في
تعزيز الريادة وتحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات التعميم العالي ،مؤتة لمعموم لمبحوث
والدراسات ،سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة مؤتة ،مج ( ،)33ع ( ،)5ص ص
.336-298
( )35عبد الباسط محمد دياب شحاته ( :)2189المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معممي

 STEMفي كل من فنمندا وسنغافورة واستراليا وامكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معمم

STEMفي مصر ،المجمة التربوية ،كمية التربية جامعة سوهاج ،ع ( ،)68ديسمبر ،ص ص
.2462-2486
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( )36عبد الباسط محمد دياب ،حنان البدري كمال ( :)2183تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في
خدمة المجتمع في ضوء الخبرات والتجارب الدولية :حاضنات الجامعة نموذجاً ،مجمة العموم

التربوية والنفسية ،جامعة القصيم ،مج ( ،)6ع ( ،)2مايو ،ص ص .982-885

( )37عبد الجواد بكر ( :)2112السياسات التعميمية وصنع القرار ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
األسكندرية.

( )38عبد الغني عبود وآخرون ( :)2111التربية المقارنة واأللفية الثالثة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
( )39عدنان إبراهيم األحمد ( :)2113بدائل غير تقميدية لتمويل التعميم العالي ورفع كفايته ،المجمة
العربية لمتربية ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،تونس ،مج ( ،)23ع ( ،)2ديسمبر ،ص
ص .61-29

( )41عصام عبد الشافي ( :)2184السياسة األمريكية والثورة المصرية ،سمسمة الوعي الحضاري (،)9
دار البشير لمثقافة والعموم  ،مصر.
( )48فدوى فاروق عمر ( :)2188تنظيم العًلقة بين منتوج البحوث الجامعية والمردود النفعي :آلية
تنفيذية مقترحة ،المجمة التربوية ،كمية التربية جامعة سوهاج ،ع ( ،)54أكتوبر ،ص ص -872
.287

( )42فدوى فاروق عمر ،ماجدولين محمود القاعود ( :)2185توجيه نتاج البحوث العممية الجامعية
لصالح الجامعة والمجتمع :رؤية استراتيجية ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنها ،المجمد ( ،)26العدد
( ،)813ص ص ص .223-835
( )43ماكس فاراند (د.ت) :قصة دستور الواليات المتحدة األمريكية( ،ترجمة) وايت إبراهيم ،مكتبة
وهبة ،القاهرة.

( )44محمد أحمد حسين ناصف ( :)2188دراسة مقارنة لدور الجامعة في التحول إلى اقتصاد
المعرفة في كل من كندا وسنغافورة وامكانية اإلفادة في مصر ،دراسات تربوية ونفسية ،كمية التربية
جامعة الزقازيق ،ع ( ،)98يناير ،ص ص .283-827

( :)2185( ........................... )45دراسة مقارنة لمحدائق العممية الجامعية في كوريا الجنوبية
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